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142- insanlardan bir kiSim beyinsizler diyeceklerdir 
ki: Onlan, iizerinde bulunduklan k1blelerinden 9eviren ne
dir? De ki: Dogu da Batl da Allah'1nd1r. 0, diledigi kimseyi 
dogru yola iletir. 

143- Boylece sizi vasat bir iimmet k1ld1k ki, insanla
nn iizerine ~ahidler olas1n1z. Peygamber de sizin uzerinize 
~ahid olsun. Ve senin iizerinde bulundugun lnbleyi, pey
gambere uyanlan, ayag1n1n ikl 6k9esi iizerinde geri done
ceklerden ay1rdetmek ivin k1ble yapt1k. Ger9i bu, biiyiik 
bir ~eydir. Ama Allah'1n dogru yola ilettigi kimseler ivin 
degil. Allah, elbette iman1niZI zayi edecek degildir. $iiphe
siz ki, Allah, insanlara Ratlf ve Rahim'dir. 

Baz1 Beyinsizlerin Sozleri 

Buhari der ki; bize Ebu Nuaym. Ziiheyr'den duydugunu, onun d~ 
Ebu ishak'm Berra (r.a.) dan duydugunu nakletti ki; Raslllullah (s.a.) 
onaltl veya onyedi ay boyunca Kudiis'e dogru namaz kllmi§tl. Ancak 
k1blenin Ka'be'ye dogru olmas1m istiyordu. Ka'be'ye dogru kild1g1 ill{ 
namaz ikindi namaz1yd1. Bera.berinde kavmi de namaz ktlml§tl. Onun-

• 
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Ia beraber namaz kllanlardan bir ki~i yanmdan aynlnu~, riiku'da bu
lunan bir topluluga rastgelmi~ ve onlara; Allah a<hna §ehadet ederim 
ki ben, Hz. Peygamberle birlikte Mekke'ye dogru namaz kild1m, de~
ti. Bunun iizerine onlar da olduklan gibi Ka'be'ye dogru donmii§lerdi. 
Beytullah'a doniilmezden once, Kudiis'e ·dogru namaz k1hp ta olmii§ 
bulunanlarm durumu soruldugunda, Allah Azze ve Celie «Allah, elbet
te imammz1 zayi' edecek degildir» ayetini inzal buyurdu. Bu §ekliyle 
bu hadisi yalmz Buhari rivayet etmi§tir. Muslim ise bir ba§ka §ekilde 
rivayet eder. Buna gore Muhammed Ibn ishak der ki; bana ismail ibn 
Ebu Halid, Ebu ishak'dan o da Berra'dan nakletti ki; RasUlullah. (s.a.} 
Kudiis'e dogru namaz k11Iyor ve yiiziinii c;ogunlukla goge dikerek, Al
lah'ui emrini bekliyordu. Nihayet Allah Teala <<Dogrusu biz yiiziinii 
semaya -dogru c;evirip durdugunu goriiyoruz. ~imdi seni ho§nU.d ola
cagm bir kibleye c;evirecegiz. Yiiziinii Mescid-i Haram tarafma c;evir)) 
ayetini inzal buyurdu. isterdik ki; Ka'be'ye yonelmeden once olmii§ 
olanlarm hangi hal iizere oldiiklerini ve Kudiis tarafu"~a dogru kildigi
nuz namazlarm ne olacagm1 bilelim. Bunun iizerine Allah Teala <<Al
lah, elbette imarumzl zayi' edecek degildir» ayetini inzal buyurdu. in
sanlardan bir k1s1m beyimizler -ki bunlar ehl-i kitab idiler- dediler 
ki; onlan iizerinde bulunduklan klblelerinden c;eviren nedir? Bunu:t 
iizerine Allah Teala «insanlardan bir k1s1m beyinsizler diyeceklerdir ki; 
onlari iizerinde bulunduklan klblelerinden c;eviren nedir? .. . )) ayetini in
zal buyurdu. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Ebu Ziir'a ... Berra'dan nakletti ki, o 
§oyle demi§: Rasulullah (s.a.) onalti veya onyedi ay boyunca Kudiis'e 

· dogru namaz kllnu§tl. Ancak klblesinin Ka'be'ye dondiirillmesini isti
yordu. Bunun iizerine Allah Teala «Dogrusu, biz yiiziiniin semaya dog
ru c;evrilip durdugunu goriiyoruz ... ll ayetini indirdi ve Ka'be'ye dogru 
yonelmelerini emretti. insanlardan bir kiSun beyinsizler -ki bunlar 
yahudilerdir- onlan iizerinde bulunduklan klblelerinden c;eviren ne
dir? dediler. Bunun iizerine de Allah Teala: <<De ki Dogu da Blt1 d'i 
Allah'md1r. 0, diledigini dogru yola iletir>) ayetini inzal buyurdu. 

Ali ibn Ebu Talha ... ibn Abbas'tan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) 
Medine'ye hicret ettiginde, Allah Teala Kudiis'e dogru yonelip namaz 
kllmasm1 emretti. Bunun iizerine yahudiler sevindHer. RasUlullah on 
kiisur ay boyunca Kudiis'e dogru namaz klldl. Fakat kendisi ibrahim'in 
kiblesine dondiiriilmesini arzuluyordu. Allah'a dua ediyor ve goge ba
kiyordu. Nihayet Allah Azze ve Celie <<Yiiziinii Mescid-i Haram'a dogru 
c;evir>> ayetini inzal buyurdu. Yahudiler bunu §iipheyle kar§Iladllar ve 
dediler ki; onlan bulunduklan klblelerinden c;eviren nedir? Bunun uze ... 
rine Allah Teala <<De ki Dogu da, Bat1 da Allah'md1r .. . >> ayetini inzal 
buyurdu. 
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Bu konuda pek <;ok hadis-i §erif v!rid olmu§tur. Mes'elenin ozii 
§Udur: Rasulullah (s.a.) Kudiis'teki mukaddes kayaya dogru yonele
rek ib!det etmekle emrolunmu§tu. MekJre'de iken iki rukun arasmda 
namaz kllardi. Ve yonu Kudiis'teki kay& Ja dogru olunca on taraf1 Ki' 
be'ye dogru gelirdi. Medine'ye hicret edince, Kudiis'le K!'be'yi biJ;le§
tirmek mumkun olmad1. Boylece Allah Te!l! Kudiis'e yonelmesini efu
retti. On ktisur ay boylece devam etti. Ama Hz. Peygamber kendisinin 
ibr!him (a.s.) in klblesi olan K!'be'ye dondurulmesi i!;in Allah'a dua 
ediyor ve Allah'tan dilekte bulunuyordu. Nih!yet bu istegi kar§lladl. Ve 
Beyt-i Atik'e dogru yonelmesi emredlldi RasulullaJ;l (s.a.) bunu halka 
bildirdi. Buhari ve Miislim'in sahih'lerinde Berra'dan nakledilen riva
yete gore, Hz. Peygamberin Ka'be'ye dogru klldlgt ilk namaz ikindi 
namaz1 idi. Nesei'de Ebu Said'in rivayetine gore ise, ilk kild1g1 namaz 
ogle namaz1ydi. Kuba halkma bu haber ancak ertesi guntin sabah na
mazmda ula§tl. Nitekim Buhari ve Miislim'de Abdullah ibn Omer'in 
§oyle dedigi rivayet edilir: Halk Kuba'da sabah namazm1 k1hyordu ki ,, .. , 
bir ki§i geldi ve §oyle dedi: _ Dogrusu Rasulullah (s.a.) a bu gece b\r 
Kur'an ayeti nazil oldu ve Ka'be'ye yonelmesi emri geldi. Siz de oraya. 
yonelin. Onlarm yuzu ~am'a dogruydu. Hemen Ka'be'ye dogru yonel
diler. Bu da gosteriyor ·ki; neshedilen hukmun uygulanmas1, ancak 
onun bilinmesinden sonra gereklidir. isterse o hukum daha once nazil 
olmu§ bulunsun. <;unku Kuba halk1 ikindi, ak§am ve yats1 namazm1 
iade etmekle emrolunmami§lardl. En iyisini Allah bilir. 

Bundan sonra nifak ve kufUr erbab1 Yahlldilerden bir gruba §Uphe 
has11 oldu. Hidayetten yuz !tevirerek, ku§kuya dti§tiller ve dediler ki: 
<<Onlan uzerinde bulunduklan klblelerinden !;eViren nedir?» Bunlara 
ne oluyor ki bir oraya, bir bur~ya donuyorlar. Allah Teala onlara cevap 
olarak: «Dogu da, Bat1 da Allah'mdir.>> ayet\ni inzal buyurdu. Her §ey
de htikum, tasarruf ve emir Allah'md1r. Yuz\inuzu nereye !;evii:irseniz 
!tevirin, oras1 Allah'm vechi'dir: «Ytizunuzu dogu veya batl y-Ontine ~e

virmeniz birr veya ihsan degildir. Birr; ancak Allah'a iman edeninki
dir.» Yani ister doguya ister bat1ya yonelinsin mes'ele Allah'm emrine 
uymak mes'elesidir. Allah bizi nereye yoneltirse oraya yoneliriz. Allah'
m emrine ittiba ederiz. isterse bizi gunce yuz kere degi§ik yonlere yO- . 
neltsin. Biz O'nun kulu, kolesi ve hizmetyileriyiz. Nereye derse oraya 
yoneliriz. Allah Teala'nm kulu v;e Rasulu Muhammed (s.a.) e ve onun 
\immetine lutuf ve inayeti pek yticedir. Q\ink\i onlan Rabbmm dostu 
olari ibrahim'in k1blesine yoneltmi§ ve §eriki buhmmayan Allah adt
na, yeryuz\inde bina edilmi§ ve yery\iztindeki Allah evlerinin en §eref
lisi olan Ka'be'ye yi>neltmi§tir. Ka'be lbrahim Halilullah'm binas1d1r. 
Bunun i!;in Allah Teala, <cDe ki Dogu da Bat1 da Allah'mdir. 0, dile
digi kimseyi dogru yola iletir.n buyurmlll~tur. 
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imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Ali ibn As1m ... Hz. Ai§e'nin 
§6yle dedigini nakletti : Rasulullah (s.a.) ehl-i kitab'I kastederek 
buyurdu ki: Onlar, Allah'm bizi hidayete erdirdigi ve kendilerininse sa
pikhga dti§ttigti cum'a gtintiyle, Allah'm bizi hidayete erdirdigi ve ken
dilerininse sap1khga dti§ttigti K1ble konusunda bizi klskand1klan kadar 
ba§ka hi<;bir §eyde kiskanmazlar. Bir de bizim imamm arkasmda ((amin)) 
dememizi kiskamrlar. 

Vasat Ummet 

«Boylece sizi vasat bir timmet k1ld1k ki insanlarm tizerine §ahidler 
olasm1z. Peygam6er de sizin tizennize §ah!d olsun.» Allah Teala bu
yuruyor ki: Sizi ibrahim (a.s.) in k1blesine dondurmekle ve oray1 sizin 
i<;in k1ble yapmakla sizi klyamet gununde buttin milletlerr §ehadet 
eden, ummetlerin en hay1rl1SI k1lmak tizere se<;tik. Buttin ummetler si
zin faziletinizi kabul ederler. Buradaki «vasat>) kelimesi en se<;kin ve 
en iyi demektir. Nitekim, «Kurey§ soy ve yurt bak1mmdan araplarm 
vasatld1rn denildigi zaman, en iyisidir denilmek istenir. Rasulullah 
(s.a.) da kavminin arasmda vasat idi. Yani neseb bak1mmdan en §e
reflisi idi. Orta namaz, namazlarm en afdah olarak belirtilir ki bu, ikin
di namaz1d1r. Sahib hadislerde bOyle sabit olmu§tur. Allah Teala bu 
ummeti en se<;kin timmet yapmca, ona §eriatlarm en mukemmelini., 
sistemlerin en dogrusunu, yollarm en a<;1gm1 vermi§tir. Nitekim bir 
ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: «0 sizi se~;mi§, babamz ibrahim'in yolu 
olan dinde sizin i<;in bir zorluk kilmami§tir. Daha once ve Kur'an'da. 
peygamberin size §ahid olmas1, sizin de insanlara §ahid olmamz it;in 
size mtisltiman adm1 veren O'dur. Art1k namaz kllm, zekat verin, Al
lah'a sanlm. 0, sizin mevlamzdtr. 0 ne gtizel mevla; ne guzel yardtm
cidu.n (Haec, 78) 

imam Ahmed ibn Han bel der ki; bize Veki' ... Ebu Said'in §6y!e 
dedigini rivayet etti: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; Ktyamet gtintinde 
Nub (a.s.) ~aginhr ve kendisine, emri teblig ettin mi? denir, o, evet 
der. Bunun uzerine kavmi cagnhr ve kendilerine; o (Nuh) size teblig 
etti mi? denir. Onlar; bize hi«;bir uy_anc1 gelmedi, kimsecikler bir §ey 
getirmedi, derler. Bunun uzerine Hz. Nuh'a; sana kim §ahidlik ede
cek? denilir. Hz. Nub, Muhammed ve ummeti, der. -i§te Allah Teala' 
mn «Sizi vasat bir ummet klldtk>l ayetindeki kavli bu manadadtr. Ebu 
Said der ki; Vasat, adil demektir- Onlar ~agnhr ve peygamberin emri 
teblig ettigine §ehadet ederler. Sonra da onlara §ehadet edil.ir. Buhart, 
Tirmizi, Nesei ve ibn Ma'ce de A'me§ kanahyla bu hadisi rivayet eder
ler. 

Yine imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Ebu Muaviye ... Ebu 
Said el-Hudri'den rivayet etti ki o, Rasfllullah (s.a.) m §oyle buyurdu-
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gunu sbylemi§: K1yamet giiniinde bir peygarnber gelir, beraberinde iki 
veya daha fazla ki§i vard1r. O'nun yams1ra kavmi ~aginhr ve; ((Size 
bu, Allah'm emrini teblig etti mi?» denir. Onlar, hayir derler. Ona sen 
Allah'm emrini kavmine teblig ettin mi? denir. 0, evet der. Ona, kim 
sana §ahidlik edecek? denir. 0, Muhammed ve iimmeti der. Muham
med ve . iimmeti ~agmhr ve onlara bu, ka vmine Allah'm emrini teblig 
etti mi? denir. Onlar, evet derler. Onlara nereden biliyorsunuz denir. 
Onlar, peygamberimiz (s.a.) bize peygamberlerin teblig ettigini haber 
verdi, derler. i§te Al!ah Teala'mn: ((Boylece sizi vasat bir ummet klldik 
ki insanlara kar§I §ahidler olasmiZ.» ayetinin manas1 budur. Yani adil, 
bir iimmet k1ld1k. imam Ahmed der ki; bize Ebu Muaviye Ebu Said 
el-Hudri'den Hz. Peygamberin §byle dedigini rivayet etti: ((Bbylece sizi 
vasat bir iimmet kild1k.>> Yani dengeli, adil bir iimmet klldik, demek
tir. Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh ve ibn Ebu Hatim ... Cabir ibn Ab
dullah'tan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: ((Ben ve 
ummetim k1yamet giiniinde yiiksekc;e bir yerden halki gbzetleriz. Her
kes ister ki; kendisi de bizden olsun. Hangi peygamberi kavmi yalan
larsa bir. o peygambere §ehadet eder ve o peygamberin Rabbi Azze ve 
Celle'nin risaletini teblig ettigini belirtiriz.» Hakim, Miistedrek'inde ve 
Ibn Merduyeh tefsirinde bu hadisi rivayet ederler. Lafiz ibn Merduyeh' 
indir. ~byle ki; Mus'ab ibn Sabit ... Cabir ibn Abdullah'tan nakleder 
ki, o §byle demi§: Rasulull~h (s.a.) Seleme ogullanndan bir cenazede 
haz1r bulundu. Ben, Rasulullah'm yanmda idim. Baz1 ki§iler dediler 
ki; Allah'a andolsun ki ey Allah'm Rasulii o c;ok iyi bir adamd1. iffet
liydi. Miisliimandi ve §byle §byle idi diyerek, hakkmda iyi bvgiilerde 
bulundular. Rasulullah (s.a.) dedi ki: Sen dedigin gibisin. Adam, Al
lah gizlileri en iyi bilendir. Ama bize ayan olan ooyledir, dedi. Rasu
lullah (s.a.) hak ettin buyurdu. Sonra Harise ogullanndan bir cenaze
de haz1r bulundu .. Ben Rasulullah (s.a.) m yanmda idim. Baz1 ki§iler 
dediler ki; ey Allah'm Rasulii, ne kbtii adamd1 o. Sert, katl birisiydi 
diyerek aleyhinde kotii ifadelerde bulundular. Rasulullah (s.a.) onlar
dan bir kismma dedi ki; sen dedigin iizeresin. Adam, Allah glzlileri er;t· 
iyi bilendir. Ama bize ayan olan bbylesjdir, dedi. RasUlullah (s.a.) bu
yurdu ki: 0 bunu hak etti. Miis'ab ibn Sabit der ki; Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi o sirada bize §tiyle dedi: Rasulullah (s.a.) dogru soy
ledi. Ve ardmdan ((Boylece sizi vasat bir iimmet :klldik ki insanlara 
kar§l §ahidler olasmiZ. Peygamber de sizin iizerinize §ahid olsun.» aye
tini okudu. Hakim ardmdan der ki; bu hadisin isnadi sahihtir. Ancak 
Buhari ve Muslim oriu tahrlc etmemi§lerdir. 

imam Ahmed ibn Hanbel derki; bize Yunus ibn Muhammed ... 
Ebu'l-Esved'den nakletti ki; o · §tiyle demi§: Ben Medine'ye geldigimde 
Medine'de yaygm bir hastahga rastladim. insanlar ~.abucak bliiveriyor-: 
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la.rd1. Orner ibn el-Ha.ttab'm ya.nma oturdum. 0 ~arada · bir cenaze 
ge~ti. Orner, cenaze sahibini hay1rla yael etti. Ve · i1ak ctti, hak ettl, 
dedi. Sonra bir ba§kasl ge~ti. Onu da kotiiliikle yad etti ve hak etti, 
hak etti, dedi. Ebu'l-Esved diyor ki; ey mii'minlerin emiri, neyi hak 
etti? diyorsun. Orner dedi ki; ben RasUiullah (s.a.) m sayledigini soy
luyorum. o, buyurdu ki: Hangi miisliimaru dort ki§i hayula yad eder
se, Allah onu cennetine girdirir. Biz ya Rasulullah ya ii~ ki§i olursa? 
dedik. RasUlullah ii~ de buyurdu. Biz ya iki ki§i olursa dedik. Rasulullah 
iki de buyurdu. · Sonra biz ya bir ki§i olursa? diye sual etrnedik. Buhari, 
Tirmtzi, Nesei bu hadist Davud ibn Ebu FurA.t kanahylP. rivayet edet
ler. 

ibn Merduyeh der ki; bize Ahmed ibn Osman ibn Yahya ... Ebu 
Bekr ibn Ebu Ziiheyr el-Sakifi'nin babasmdan §oyle dedigint nakle
der: Ben RasUlullah (s.a.) m Nubave'de (TA.if'te bir yei) §oyle dedigini 
duydum: iyilerinizi kotiilerinizden &Ylrt edebilirsiniz. Orada bulunan
lar, ne ile aYlrt edelim, ey Allah'm Rasulii, dediler. Rasulullah; giizel 
ovgu ve kotu yA.d ile, buyurdu. Biz, yerytiziinde Allah'm · §ahidlerisiniz, 
dedi. Bu hadisi ibn · MA.ce, Ebu Bekr i'bn ~eybe yoluyla. . . Abdullah ibn 
Omer'den nakleder. 

«Ve senin iizerinde bulundugun Kl'ble'yi peygambere uyanlan, aya
guun iki ok~esi iizerinae geri doneceklerden aYirt etmek i~in K1ble 
yapt1k. Ger~i bu buyiik bir §eydir. Ama Allah'in dogru yola ilettigi kim
seler i~in degil.ll Allah TeA.la buyuruyor ki: Ya Muhammed; seni once 
Kudiis'e yonelttik, sonra oradan dondurup Ka'be'ye yonelttik ki; sen 
nereye yonelirsen ardmdan gidip itaat edenlerle, ok~esi iizeri geri dO
nenlerin bali ortaya ~1ksm. Bu davram§, yani Kudiis'ten Ka'be'ye yonel
me davranl§l her ne kadar ruhlarda buyuk bir etki b1ra.kusa da Allah' 
m kalblerini. hidayete sevkettigi, peygamberi tasdik ile yakin getiren ve 
Allah'm gondcrdiginin §iiphesiz butiinuyle hak oldugunu kabul eden ve 
Allah'm diledigini yap1p diledigine hukmeden oldugunu bilen, kullan
ru diledigi mUkellefiyetlerle sorumlu kl11p diledigini kaldiracagmi, tam 
hikmetin ve eri§ilmez huccetin butiinuyle Allah'a B.it oldugunu kabul 
edenler i~in degildir. Kalblerinde hastahk olanlar ise bunun tersinedir. 
Onlar i~in her yeni durum; yeni bir kU§ku kayna~dlr. Halbliki iman 
edenler l~in her yeni durum; yakin ve tasdik kayna~dlr. Nitekim Allah 
fl'eA.lA. ·bu konuda b~ka A.yetlerde §Ox}e buyurur: «Bir sure de. jnince 
aralannda; bu hanginizin imanm1 arttll'dl diyen iki yiizliiler vardu. 
Mii'minlerin 1se tmA.ruru artt1riiD§t1r. Onlar birbirlerine bunu miijdele
mek isterler. Kalblerinde hastahk olanlann ise gii~luklerine gu~luk ka
tlhr. Onlar kA.tirler olarak olmii§lerdir: (Tevbe, 124-125) Bir ba§ka Ayet-i 
kerime'de ise §Oyle ·buyurur: ((De ki bu, lnsanlara dogruluk rehberi ve 
goniillere §ifad1r~ inanmayanlann ·kulaklanpda~ a~rhk vatdlr ve on-
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lara kapahdir. Sanki bunlara u2.ak bir mesateden sesleniliyor da an
lamiyorlar.» (Fussilet, 44) Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §oyle buyu
rulur: ((Kur'an'1 mii'minlere rahmet ve §ifa olarak indiriyoruz. o, za
limlerin sadece hiisramm arttmr.» (isra, 82) i§te bu sebeple Raslilul
lah'a ittiba edip onu dogrulamada sebat eden, Allah'm peygamberini 
emrettigi ve dondiirdiigii yone §iiphe ve ku§ku duymadan yonelen ki
§iler sahabenin onderlerinden olmu§lardlr. Bazllan bunlann Muhacir 
ve Ansardan onde gidenler (sabikCm) oldugunu vc onlarm iki k1bleye 
yonelerek namaz kildiklanm soylerler. Buhari bu ayetin tefsirinde der 
ki: Bize Miisedded ... Abdullah ibn Omer'den nakletti kL o §oyle demi§: 

"_,, , , ' , , ' , ~- ! , .\. ; 
~I'.'(-.,' ~ '.;»lj" .. , " .. :.IIJ'' ".;»1J:\ J~ .~:~:I .L; ~ . ,.. -.~ v-l:JIG;" .} J ,. !oE .J , • • >,,. , . J . .., . •' 

. , , "' ' 
~\ J' I I ':; -~ ~)_~;, ~ t:.(}l 'l ~ '·\ 
,. , ~_,., ~ . . ~ • .J 

«Halk Kuba mescidinde sabah namazm1 k1larken, adamm biri gel
di ve dedi ki; Rasulullah (s.a.) a Kur'an'dan bir ayet indi ve Ka'be'ye 
yontllinmesini emretti, siz de Ka'be'ye yonelin. Bunun iizerine cemaat 
Ka'be'ye yoneldi.» Bu hadisi Miislim bir ba§ka yolla Abdullah ibn Orner' 
den nakleder. Tirmizi de Siifyan el-Sevri'nin hadisinden nakleder ki 
onlar riiku'da ike&" olduklan gibi riiku' halinde Ka'be'ye donmii§ler
dir. Muslim de Hanuna.d ibn Seleme'nin, Enes ibn Malik'ten aym §eyi 
rivayet ettigini kaydeder. Bu, onlarm Allah' a · ve Rasuliine itaatlanmn 
kemaline delildir. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine gonillden bagh
hklarmm i§aretidir. Allah onlarm hepsinden raZI olsun. 

((Allah elbette imanrmz1 zayi' edecek degildir.)) Yani daha once 
Kudiis'e dogru kllrm§ oldugunuz namazm sevab1ru zayi' edecek degil
dir. Ebu tshak'm Berra'dan naklettigi sahih hadiste, Berra der ki: Ku
diis'e dogru namaz k1lm1§ olan bir grup vefat etmi§ti. Halk, bunlann 
durumu ne olacak? deyince Allah Teala bu ayeti iflzal buyurdu. Ibn 
Ishak der ki; Muhammed ibn Ebu Muhammed, ikrime'den veya Said 
ibn Ciibeyr kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki o ((Allah elbette ima
mmzi zayi' edecek degildirll . ayeti konusunda §oyle demi§tir: Allah ilk 
k1ble ile peygamberi tasdik etmenizi ve ikinci K1ble'ye ittib~ etmenizi 
zayi' edecek degildir. Onun her ikisine de birlikte miikatat verecektir, 
demektir. ~~~iiphesiz ki Allah!. insanlara Rauf ve Rahim'dir.ll 

Sahih bir hadiste buyurulur ki: Rasulullah (s.a.) ~ocugundan ay
nlrm§ esir bir anne gordii. Kadm, esirlerden bir ~ocuk gordiik~e onu 
ahyor ve gogsiine yashyordu ve ~ocugunun pe§inden ko§uyordu. Ra
sulullah (s.a.) buyurdu ki: ~u kadm, ~ocugunu . ate§e atmayacak giice 
sahip ise hi~ yavrusunu ate§e atabilir mi? Orada bulunanlar, haJlr ey 
Allah'm Ra.<n'llii dediler. Bunun iizerne Hz. Peygamber Allah'a andolsun 
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ki Allah Teala kullanna §U kadmm ~ocuguna §efkatmdan daha ~ok §ef
katUdir. 

i Z A HI 

./ 

Muhyidd1n ibn el-Ar'abi bu konuda ~oyle diyor: 

Onlarm; insanlara §ehadet etmelerinin ve Rasulullah (s.a.) m 
da onlara §ehadet etmesinin anlam1 §Udur : Onlan tevhid nuru ile di
ger dinlerin ger~eklerine muttali kllmas1, her dinin ve din mensubu
nun hakkm1 iyice vererek dini ger~ek anlamd~ onlara ogretmesidir . 

. Aynca kendi nefislerinin uydurmas1 ve temennilerinden ibaret olan 
yalan haberlerinin ve uydurma sozlerinin hakikatlm kendilerine gos
tererek batlllanm ortaya koymas1d1r. ( .. . ) Rasul, her dine bagh olan 

. ki~inin dinindeki rutbesini ve hakiki derecesini, dirun mukemmelligini 
gormesini onleyen engelleri bilen ki§idir. Rasul, onlarm gunahlanm 
ve gunahlarmm hududunu, iman, amel, iyilik, kot\iluk, ihlas ve ni
faklarmm derecesini en iyi bilen ki§idir. 0, her §eyi hakkm nuruyla 
gorur. Onun ulllrileti de bunu diger milletler nokta-i nazarmdan go
rur ve degerlendirirler. 

Senin yoneldigtn k1bleyi; peygambere uyanlan, cayacaklardan 
ay1rmak i~in k1ble yapt1k. Tafsili bilgiyle bilip ay1rdetmek i~in. 0 taf
sili bilgi bilinenin gerl(ekHgine 'baghd1r. Yoksa varhgm safhasmdaki bu
tun e§yadan once yeralan bilgiye bagll degildir. E§yanm varhg1, ona 
e§yanm varhgmdan once malumdur. <;unku butun bilgi onundur. On
dan ba~ka · bir kimsenin bilgisi yoktur. Bizim e§yayt bildigimiz bilgi
ler, onun bilgisinin tezahurlerinden ortaya ~1kan bi1gilerdir. Onun bil
gisi ise tafsili bilgidir. Yani varhklann tafsilatmm bilgisidir, 0, bizim 
gorfintUlerimizle tezahur eden tafsili bilgiyle e§yayt varllgmdan sonra 
bilir. Tlpk1 e§yamn varhgmdan once but\in e§yayi aymyla ilk bilme
sindeki bili§i gibi. (Muhyiddin ibn el-Arabi, Tefsir el-Kur'an'il-Kerim, 
I, 91- 92) 

islam frmmeti 

islam ummetinin durumunu degerlendiren bu ayet-i kerime, mus
Iumanlarm her bak1mdan vasat timmet olduklanm bildirmektedir. Va
sat ummet olmanm geregi her §eyde dengeli ve Ol~Ulu olmaktlr. Bu 
konuda Re§id R1za ve Seyyid Kutub §U bilgileri vermektedirler: 

Derler ki ~<Vasat)> adalet ve hay1rd1r. l:}oyle ki; istenenin uzerinde 
olan §ey ifrat, istenenin altmda olan §ey de tefrit ve eksikliktir. Gerek 
ifrat. gerekse tefrit, dogru yoldan aynlmad1r ve bu hem §er, hem d~ 
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yerilen bir ha1dir. Hay1r, iki noktanm ortas1 yani tam vasat k1Sm1d1r. 
Muhammed Abduh bu gorii§li serdettikten sonra der ki: Oyleyse mak
·Sad hay1r oldugu halde, neden ((siz hayuh iimmetsiniz>> denilmiyor da, 
uvasat iimmetsiniz)) deniliyor? Vasat kelimesinin hayra delaleti ancak 
iltizamidir. Bununla beraber neden bu kelime tercih edilmi§tir? Ona 
iki yonden . cevap verilir: 

a) Vasat kelimesinin se~ilmesi a&agidaki gerek<;eye haz1rhk i<;in
dir. Bir §eyin §ahidi olanm onu bilm~i gerekir. iki §ey arasmda mu
tavassit alan ki§inin de; iki §eyden birini bir noktadan, digerini de obiir, 
noktadan bilmesi icabeder. Ama bir §eyin iki uoktasmdan bir tarafm
da bulunan ki§i, ol,ur taraf1 ve orta noktay1 ger~ek olarak kavrayamaz. 

b) Vasat kelimesi sebebiyyeti i§'ar i«;indir. Ve sanki bu kendi ken
dine delil olma•ktad1r. Yani miisliimanlar; se~kin, adaletli insanlardlr. 
Qiinkii ortada yer ahrlar. Dinde a§mya giden ifrat<;1lardan olmad1klari 
gibi, dini ge«;ersiz kllan tefrit~ilerden de degildirlrr. inan<;, ahlak ve 
hareket noktasmdan miisliimanlar ger«;ekten ortada yer allrlar. Zira 
islam gelmezden once insanlar iki k1sma aynllyorlard1. Bir k1srrumn 
gelenegi saf mataryalist esaslara dayahydi ve bedeni hazlardan ba§ka 
bir §ey dii§iinmiiyorlardi. Yahudiler ve mii§rikler boyledir. Bir k1smmm 
da gelenekleri saf ruhaniyete dayamyor, diinyayl ve diinyadaki her 
tiirlii bedeni zevkleri b1rakmay1 te§vik ediyordu. H1ristiyanlar, Sabiiler 
ve riyazat sahibi B1rahmanist putperestlerden bir grup boyleydi. 

islam iimmeti ise bu iki yoldan her ikisinin orta noktasm1 benim
seyerek ruh ve bedenin hakk1ru verdi. 0, hem ruhani hem de cismani 
ilkeleri esas ald1. tsterseniz siz, islam insanlara biitiin insani haklan 
vermi§tir, diyebilirsiniz. Qiinkii insan hem beden, hem ruhdan, hem 
hayvani, hem de meleki vas1flardan miite§ekkil bir varhktlr. Sanki Hak 
Teala §oyle demektedir: Biz sizi vasat iimmet klld1k ki, her iki ger<;egi 
de bilesiniz ve her iki noktay1 da kemale erdirip insanlar iizerinde hak 
ile §ahidler olasm1z. Dini noktadan a§mhga sapan kitleler iizerinde 
§ahid olasm1z. Siz, ((hayat yalmzca bu diinyadaki hayatimizdir, oliir ve 
diriliriz. Bizi ancak dehr helak eder>> diyen ve a§Inhga gidip hayvft.ni 
hisleri esas alan, ruhani meziyyetleri inkar eden ifrat«;llara kar§l §eha
det edesiniz. Keza viicud; ruh i«;in bir zindand1r, ruhun bedene girmesi 
onun i«;in bir cezad1r. Biz ruhumuzu bedenimizden kurtarmahytz. Bu
nun i«;in de her tiirlii zevkleri ve bedeni istekleri reddedip viicudumuza 
i§kence etmeliyiz. Nefsin her tiirlii hakk1ru elinden ahp bedenin ya§a
masi i~in Allah'm hazirlami§ oldugu biitiin nimetlerden onu mahrum et
meliyiz diyerek dinde a§m gidenlere kaf§I da §ahidlik yapasm1z. Her 
iki grubun da beden ve ruh gii<;lerine kar§l i§ledikleri cinayeti ortaya 
k:oyarak, aleyhlerinde §ehadet eder ve orta yolu, i'tidali, her §eyde den
geyi esas alarak obiir milletleri ge<;ersiniz. Qiinku size g6sterilen yol; on-
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dan ote mtikemmellik bulunmayan kemalin zirvesidir. Bu yola gire!l 
ki§i, her hak sahibinin hakkm1 verir. Rabbmm hakkuu, nefsinin hak~ 
k1m, bedeninin hakkm1, akrabalarmm hakkm1 ve ttim insanlarm hak
kml gozetir. Peygamber de sizin tizerinize §ehadet eder. Rasulullab 
(s.a.) vasat noktamn en mukemmel ornegidir. islam ummeti davram§
larmda ve htiktimlerinde peygambere uyduklan takdirde vasat timmet 
olmak §erefine ererler. Peygamberin stinnetine uyanlarla bid'atlarm pe
§inde ko§an ve kendiliginden ba§ka yollar icad edenler arasmda hukUm, 
peygamberin §eriat1d1r. Nasll islam timmeti davram§lan, bedeni ve ruhi 
geli§meleri noktasmdan diger milletlere §ehadet ederse ve onlarm dog
ru yoldan aynllp aynlmad1klanm ortaya. koyarsa RasUlullah (s.a.) da 
timmetine §ehadet ederek kendisinin stinnetine uyan ve onu en gtizel 
ornek edinen s1rat-1 mtistakim istikametinde ytirtiyen mti'minlere §eha
det eder. Sanki Allah Teala §oyle buyurmaktad1r: Vasat timmet niteligi
ni, ancak RasUlullah'm hidayetine ve stinnetine uydugunuz takdirde 
kazanabilirsiniz. Ama bu dogru yoldan aynllrsamz, Rasulullah'm ken
disi, dini, hayat1; sizi Allah'm kitabmda nitelendirdigi Muhammed tim
metinden olmad1gm1zm gostergesi ve delili olur. <;unkti Allah kitabm
da Muhammed timmeti i~in, <~siz insanlar i~in ~Ikanlml§ ummetlerin en. 
hay1rliSIS1mz, ma'rufu emreder, mUnkerden nehyedersiniz» buyuruyor. 
Aksi takdirde orta yoldan ~1kar, siz de iki a§mhktan birine kaplhrsiruz. 
(Re§id R1za, Tefsir el-Menar, II, 4-6) · 

Buttin insanllga §ahid olan, insanlar arasmda adalet ve hakk1 ika
me eden, insanlar i~in ol~ti ve degerler koyan,. vasat bir timmet ... tn
sanlar arasmda i'timada §ayan gorti§ler izhar eden, be§eri tasavvurlar1, 

· adet ve ctuygulan hesaba katarak htiktim veren, hakka hak, bat1la ba-
tll diyen bir timmet ... Ol~tilerini, deger ve tasavvurlanru insanlardan 
alan bir timmet degil ... Bu ummet insanlara §A.hittir. Be§eriyyete hii-
ktim ve adA.let icrA. etme mevkiindedir H . Onlar insanlara §ehadet eder
ken, kendilerine de §ehA.det eden bir RasUlullah vardlr. Bunlann ol~ii 
ve degerlerini, o vaz' eder. Amel ve itiyadlarma, o htikmeder. Btittin i§
lerini, o ol~er ve son sozti, o soyler. .. Ancak bu §ekilde islAm ummetinin 
vazifesi tahakkuk etmi§ olabilir. Mtisltimanlar bunlan bllsinler, mese
lenin azametini dti§tinerek ger~ek degerini kavrasmlar. Ve buna lA.yik 
olabilecek i§ler yapsmlar .. . 

Ger~ekten bu ummet, btittin manA.lanyla vasat bir ummettir. ts
ter ( .La.... _,11 ) kelimesi gtizellik ve fazilet mA.nA.sma ( . :U..l... _,JI ) kO
kunden gelmi§ olsun, ister i'tidA.l ve kasd manasma gelen ( .La.... _,1.1 ) 

koktinden gelmi§ olsun, btittintiyle vasat bir timmet.. . · 
«Vasat bir timmettir ... >> Tasavvur ve itikA.dda. Ne s1rf maddeye da

lar, ne de tamamen ahjrete gomtiltir. Cesede burtinmii§ bir ruh veya 

1 
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nlha sanlmi§ bir cesed gibidir. Gii~ ve kuvvetleri birbiriyle kayna§ml§ 
biinyeye, her g1dadan hakkm1 tam olara·k verir. Hayatm imtidadi i~in 
~ah§t.Igi kadar, manen terakki · edip yiikselmesi i~in de ~ah§Ir. . . ifrat 
ve tefrit'e dalmadan §evk ve arzulanm serbest b1rak1r ... 

c<Vasat bir iimmettir ... » Dii§iince ve §Uurda tecriibe ve marifet ka
pilanm kapamad1g1 gibi, bildigi ile de donup kalmaz. Her yere kO§
madigl gibi giiliin~ maymun takliC.i de yapmaz. Once beraberindeki 
mefkure ve usUie sanhr, sonra fikir ve tecriibelerin neticelerine goz 
atar. Mii'minin §ian: c<Hakikat mii'minin yitigidir, nerede bulursa ahr.)} 
hadis-i §erifi'dir. 

<<Vasat bir iimmettir ... >> intizam ve insicamda ... Hayat1 tamamen 
hislerin ve vicdamn emrine terk etmedigi gibi, biisbiitiin tecziye usui
lerine de b1rakmaz. Vicdam terbiye ve tevcihatiyla ulvile§tirir. Cemiyet 
nizamm1 te§ri' ve te'dib usulleriyle teminat altma allr. ikisini birlikte 
kayna§tmr. insanlan sultanlarm kam~1sma terk etmedigi gibi, vic
danlarm ilham1yla da ba§ba§a b1rakmaz. 

((Vasat bir iimmettir ... >> ili§ki ve miinasebetlerde ... Ne ferdin §ah
siyyetini ve temel kuvvetlerini hi~e sayar, ne de onun §ahsiyyetini ce
miyet ve devletin §ahsiyyeti i~erisinde eritir. Ferdi, kendi menfaatm1 
dii§iinen, egoist ve tamahkar yapmaz. Geli§meye miiteveccih hamleleri 
harekete ge~irerek ferdin §ahsiyyetini geli§tiren husftsiyet ve tabii ar
zulanm serbest buak1r. Bir taraftan ta§kmhgm oniine g~ecek mani
alar vaz' ederken, diger taraftan da cemiyete hizmet husftsunda ferdin 
arzusunu harekete g~irecek amiller yerle§tirir. Ferdi cemiyete yard1mc1 
kllan, cemiyeti de ferdi hirnaye eden vazife ve miikellefiyetler takrir eder. 

<<Vasat bir iimmettir ... )) Mekanda ... Yerin gobeginde ... Yeryiiziiniin 
orta bolgelerinde. Diinyasrm isiA.m'm kU§att1~ bu iimmet, §U ana kadar 
~arktan, Garptan, Kuzeyden, Giineyden yeryiiziiniin en orta bolgele
rinde bulunmaktad1r. Ve halen §U durumuyla biitiin insanhgi gozetle
yerek §ehadet vazifesini deruhde etmektedir. Sahip oldugu degerleri 
yeryiizii sakinlerinden esirgememekte, ruh ve fikir meyvelerini cihana 
ne§r etmektedir. Bu hareketi icra ederken de maddesi ve manas1 or
takla§a ~ah§maktadlr. 

· ((Vasat bir iimmettir ... >> Zamanda ... Kendisinden onceki be§eriyye
tin ~ocukluk ~aglarmdan kalma evham ve huraf~leri silkip atar. Ak1l 
ve be§eri duygulara meftftn olmasm1 engelleyip, peygamberler devrin
den kalma ruhi miraslanyla, devAmh geli§en akli hazinelerini birle§ti
rerek, ikisinin ortasmda, dogru yolda yiiriitiir. 

Bugiin, yine bu iimmetin, Allah'm kendisint ~undugu bu mevkide 
olmas1 i~in hi~bir engel yoktur. Fakat bu iimmet, Allah'm kendisi i~in 
se~tigi nizamdan uzakla§IDI§, ba§ka prensiblere sanlml§, Allah boya-
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smdan eser olmayan c;e§itli boyalara boyanmi§tll . Halbuki Allah Teala, 
bu ummetin sadece kendi boyas1yla. boyanmasmt istemektedir. Bu urn
met ilahi mes'uliyyetleri yUklenmek ve fedakarhklara katlanmak ic;in 
yaratllmt§tlr. Mtikellefiyetler liderligin bedeli, mes'uliyetler hakimiye
tin kar§Ihgid!r. ~u halde Alhih'a baglamp, feragat gostermesi ve ideal 
kumandaya hazirlanmasi ic;in fitne ve imtihanlara ma'ruz kalmas1 ga
yet tabiidir. .. (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, I, 273- 275) 

- --oOo---

,-: , <J(~<.:"·'\;.\...-:' '~ \~}.~ ...... • '..:1·\,~\/~J(·..-:; 
®~~~i" .... ~ .u\.\.&.J~.;'~IT ~ ~~ 

144 - Dogrusu biz, ytizuniin semaya dogru cevrilip 
· durdugunu goriiyoruz. Simdi seni ho11nud olacag1n bir kib
leye cevirecegiz. Yiiziinii Mescid-i Haram taraf1na cevir. 
Nerede bulunursaniZ bulunun, yiizlerinizi 0 tarafa cevirin. 
Siiphesiz ki, kendilerine kitab verilenler bunun Rablann
dan gelen bir gercek oldugunu bilirler. Allah, onlann yap
tildanndan gafil degildir. 

Miisliimanlar t~in Bir K1ble 

. Ali ibn Ebu Talha ibn Abbas'tan nakleder ki; o §oyle demi§: Kur' 
an'dan ilk neshedilen oolum Ktble ayetidir. ~oyle ki; Ra:sulullah (s.a.) 
Medine'ye hicret ettiginde Medine halkmm c;ogunlugu yahudi
lerdi. f AlLah ana Kudtis'e dogru yonelmesini emretti. Buna ya
hudiler c;ok sevindiler. Rasulullah (s.a .) yakla§Ik on ay boyun
ca Kudtis'e dogru namaz ktldt. Ancak ibrahim'in klblesine yonelmek 
istiyordu. Allah'a bu konuda dua ediyor ve gage bak1yordu. Bunun tize
rine Allah Teala: «Dogrusu biz senin ytiztinun sema.ya dogru c;evrilip 
durdugunu goruyoruz. ~imdi seni ho§nud olacagm bir k1bleye c;evirece
giz.' Yuztinti Mescid-i Haram tarafma c;evir. Nerde bulunursamz bulu
nun yuzlerinizi o tarafa c;evirin.11 ayeti nazil oldu. Yahudiler bu konuda 
§Uphe yayarak, dediler ki; onlan uzerinde 1bulunduklan k1bleden c;evi
ren nedir? Bunun uzerine Allah Teala : «De k1 Dogu da Batt da Allah'm-
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dir. Nereye yonelirseniz Allah'm ve<;hi oras1dm~ ayetini inzal buyurdu. 
Keza «Ve · senin uzerinde bulundugun k1bleyi peygambere uyanlan, 
ayagmm iki ok<;esi uzerinden geri doneceklerden aytrt etmek i<;in k1ble 
yaptlk.» ayetini indirdi. 

ibn Merduyeh Kas1m el-Omeri'nin ... ibn Abbas'tan naklettigi ha
disi rivayet ederek der ki: Rasulullah (s.a.) Kudiis'e dogru namaz1 kil
diktan sonra selam verdi ve ba§Im semaya kald1rd1. 0 esnada Allah 
Teala'mn yiizunu «Mescid-i Haram tarafma <;evir.» ayeti nazil oldu. 
Cebrail (a.s.) ona rehberlik ederek; yuzunu Ka'be'nin oluk tarafma 
dondurdu. HAkim, Mustedrek'inde Ya'la ibn Ata kanahyla ~u'be'nin 
n.aklettigi hadiste Yahya ibn Kumta der ki; ben Abdullah ibn Amr'1 
Mescid-i Haram'da oluk hizasmda otururken gordum ve o cc~imdi seni , 
ho§nud olacagm bir k1bleye <;evirecegiz» ayetini okudu. Sonra bunun 
Ka''be'nin olugu oldugunu soyledi. Hakim der ki; bu hadisin isnad1 
sahihtir. Ancak Buhari ve Muslim onu tahric etn\emi§tir. Bu hadisi ibn 
Ebu Hatim Hasan kanahyla Hu§eym ve Ya'la [bn Ata'dan nakleder. 
Ba§kalan da boyle demi§lerdir. Nitekim ~a.fi! merhumun iki goru
§Unden birisi boyledir. -Buna gore maksad, K1ble'nin kendisini tuttur
maktlr. ~afii'nin diger gorii§une gore -·ki ekseriyet bu kanaattadlr.
maksad yoneliiledir. Hakim, Muhammed ibn ishak kanahyla ... Hz. Ali 
(r.a.) den nakleder ki; ccYuzunu Mescid-i Haram tarafma <;evir,>) ayeti 
konusunda «O yone» demi§tir. Ve ardmdan da bu hadisin isnad1 sahib-

. tir, ancak Buhari ve Muslim tahric etmemi§lerdir, der. Bu kanaat 
Ebu'l-Aliye, Mucahid, ikrime, Said ibn Cubeyr, Katade, Rebi' ibn Enes 
ve digerlerinin goru§udur. Bir ba§ka hadiste varid olduguna gore; Kib
le Dogu ile Batl aras1d1r. Ebu Nuaym der ki; bize Zuheyr, Berra'dan 
nakletti ki RasUlullah (s.a.) onaltl veya onyedi ay boyunca Kudus'u 
k1ble edindi. AncE~"k i<;inden Ka'be'nin k1ble olmasm1 istiyordu. 0, ikin
di namazm1 k1ld1. Beraberinde bir de topluluk vard1. Onunla beraber 
namaz k1lanlardan bir ki§i <;lktl. Ve bir mescid halkma rastlad1 ki 
onlar ruku'da idiler. Adam, Allah adma §ahidlik ederim ki ben Rasu
lullah (s.a.) ile Mekke yoniine dogru namaz kild1m, dedi. Bunun iize
rine onlar olduklan gibi Mekke yonune dondiiler. Abdurezzak der ki 
bize :israil. .. Berra'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) Medine'ye gel
diginde onalt1 veya onyedi ay boyunca Kudiis'e dogru namaz kllml§
tlr. Ancak Rasulullah (s.a.) Ka'be'ye yoneltilmesini arzuluyordu. Ni
hayet «Dogrusu biz senin yuzunun semaya dogru <;evrilip durdugunu 
goruyoruz ... )) a yeti nazil oldu ve ooylece Ka'be'ye ~evrildi. Nesei de, 
Said ibn el-Mualla'dan nakleder ki; o §Oyle demi§tir: Biz Rasulullah 
(s.a.) devrinde erkence mescide giderdik ve mescidde namt:l-Zlmlzi kl
lardik. Bir gun mescide ugrad1k. Rasulullah (s.a.) minberde oturu
yordu. Ben dedim ki; yeni bir §ey olmu§ ki Rasulullah minberde otu-
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ruyor. 0 s1rada Rasulullah (s.a.) «Dogrusu biz senin yiiziiniin semaya 
dogru 9evrilip durdugunu goriiyoruz ... » ayetini okudu. Ayeti bitirince 
arkada§1ma Rasulullah (s.a.) minberden inmeden once gel iki rek'at na
maz kllahm, ve ilk namaz kllanlar biz olahm, dedim. Arka arkaya ge9-
tik ve iki rek'at namaz klld1k. Sonra Rasulullah (s.a.) minberden indi 
ve insanlara namaz klld1rd1. 0 giin k1lman ogle namaz1 idi. ibn Mer
duyeh Abd.ullah ibn Omer'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) m Ka' 
be'ye dogru yonelerek k1ld1g1 ilk namaz ogle namaz1d1r ve o orta na
mazdlr. Ancak me§hur olan go1 i.i§ Rasulullah'm Ka'be'ye dogru yone
lerek klld1g1 ilk namazmm ikindi namaz1 oldugudur. Bu sebeple haber . 
Kuba halkma gecikmeli olarak ancak sabah namazmda ula§ml§tir. 

Hafiz Ebu Bekr Ibn Merduyeh der ki; bize Siileyman ibn Ahmed .. . 
Niiveyre bint Miislim'den (Bint Eslem de denir) §Oyle dedigini nak
letti: Biz ogle veya ikindi namazm1 harise mescidinde yiiziimiizii Ku
diis mescidine 9evirerek iki rek'at namaz klldlk. Sonra bir ki§i Rasu
lullah (s.a.) m Beyt el-Haram'a dogru yoneldi~i haberini getirdi. Ka
dmlar . erkeklerin yerine, erkekler de kadmlann yerine ge9tiler. Geriye 
kalan iki secdeyi bOyle k1ld1k. Beyt el-Haram'a yonelmi§tik. Haris ogul
larmdan bir adam bana nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: 
i§te onlar gormeden iman eden erlerdir. ibn Merduyeh aynca der ki; 
bize Muhammed ibn Ali ... Umare ibn Evs'ten nakleder ki; o §Oyle de
mi§: Biz Kudiis'e dogru durmu~ ve riiku'a gitmi§tik. 0 . anda kap1dan 
bir tniinadi geldi ve kiNenin Ka'be'ye dondiiriildiigiinii soyledi. Bu
nun iizerine imamimiz yerinden aynlarak yoniinii dondurdii. Onun ar
kasmdan erkekler ve ~ocuklar dondiiler. Hepsi riiku'da idiler. 

«Nerede bulunursamz 'bulunun yiizlerinizi o tarafa 9evirin>> Allah 
· Teala yeryiiziiniin dogusunda, batlsmda, kuzeyinde, giineyinde nerede 

bulunulursa bulunulsun, her yerde Ka'be'ye yonelmeyi emretmi§tir. Bu
nun istisnas1 sadece sefer halindeki yolcunun durumudur. 0 nereye 
donerse o tarafa dogru k1lar. Viicudu hangi yonde olursa olsun kalbi 
Ka~be tarafmdad1r. Sava§ta da 9arp1§mamn oldugu yone dogru namaz 
k1hmr. Keza kiblenin hangi yonde oldugunu bilemeyen ki§i kendi i~ti
hadiyla namazm1 k1lar. isterse o anda yamlml§ olsun. <;iinkii Allah 
Teala ki§iye gatiireceginden fazlasm1 yiiklemez. 

<<~iiphesiz ki kendilerine kitab verilenler bunun Rablanndan gelen 
bir ger9ek oldugunu bilirler.» Sizin Kudiis'ten donerek Ka'be'ye yonel
menizi kotiile)en yahudiler, sizi buraya Allah'm yonelttigini bilirler. 
<;iinkii kendi kitaplannda peygamberlerinin diliyle Rasulullah (s.a.) m 
ve iimmetinin nitelikleri yaz1lmi§tlr. Allah Teal& peygambere lutfettigi 
nimet.leri, §erefi ve yiice §eriatl onlara anlatmi§tlr. Ancak ehl-i kitab 
kfifiir, inad ve k1skan~hk yiiziinden kendi aralannda bu ger9egi gizle-
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mektedirler. Bunun ic;in Allah TeaJa <<Allah onlarm yaptlklarmdan gafil 
degildlr. '' buyurarak onlan tehdid ediyor. 

---- i Z A HI - ---------

Miisliimanlarm kendilerine has bir · kiblelerinin bulunmas1, islam 
iimmetinin apayn ,bir ozellik kazanmasma vesile olmas1 nedeniyle .el
bette ki biiyiik onemi haizdir. Bilhassa konuya bir liderlik noktasmdan 
bakllacak olursa mes'elenin ehemmiyeti daha . da ac;1k olarak ortaya c;I
kar. Seyyid Kutub ve Mevdudi konuyu bu ac;1dan degerlendirmekte
dirler. 

Alusi bu konuda §Oyle diyor: 
<<Yani vahyin gelmesini arzu ederek senin .yiiziiniin ve bakl§larmm 

goge dogru yoneldigini goriiyoruz. Rasulullah (s.a.) hem ic;ine doguyor, 
hem de Rabbmdan istiyordu ki, k1blegah1 Ka'be'ye dogru dondiiriilsiin. 
Qiinkii yahudiler, Muhammed bize hem muhalefet ediyor hem de klb
lemize uyuyor, diyorlardl. Kald1 ki Ka'be, atas1 ibrahim (a.s.) in kib
lesi ve krblelerin en kadimi idi. Araplarm imana gelmesinde de en onem
li etkendi. Ayetin zahirinde anlatlldigma gore, Hz. Peygamber Rabbm· 
dan bunu istememi§ti. Sadecc umuyor ve bekliyordu. Qiinkii §ayet iste
mi§ olsaydi, ayetin zahiri bunu ac;1kc;a zikrederdi. Bu ifadede Hz. Pey
gamberin edebinin kemaline delalet vard1r. Katade ve Siiddi ile ba§
kalan da derlt:r ki; RasUiullah (s.a.) Allah'a yonelerek yiizunu semaya 
c;eviriyor ve kiblenin Ka'be'ye dondiirUlmesi ic;in dua ediyordu. Bu ri 
vayet esas almacak olursa, Hz. Peygamberin k1blenin Ka'be'ye dondii
riilmesi ic;in dua ettigi ortaya c;1kar. Hz. Peygamber dua etmi§tir, c;iinkii 
yiizunu k1bleye dogru dondurmesi -ki istegin kiblegah1 oras1d1r- bu
na i§aret etmektedir. Oyle salllyoruz ki peygambere dua izninin c;Ikma
smdan sonra bu istek vaki' olmu§tur. c;unku peygamberler kendilerine 
izin verilmeksizin Allah'tan hic;bir §ey isteyemezler. Olabilir ki, istedik 
leri §eyde bir menfaat bahis mevzuu olmadigi ic;in istekleri yerine getiril
mez ve bu durum kavimleri arasmda fitneye vesile olur. Nitekim bazt 
hadislerde; Hz. Peygamberin Cibril'den dua izni istedigi ve Cibril'in de 
Allah Teala'mn kendisine dua izni verdigini bildirdigini nakleden riva
yetler yer almaktad1r. Bu rivayetler de bahsettigimiz hus1lsu te'yid edi
ci niteliktedir. Benim kanaat1ma gore; Hz. P.:ygamberin Allah'm ken
disine ilham ettigi bir menfaat ve dini fayda sebebiyle kiblenin tahvi
lini isteyen dua yapml§ olmasmda hic;bir beis yoktur. Ve bu hus1ls bize 
bagll degildir. c;unku nafilelerle Allah'a yakla§abilenler bu tiir izinler
den miistagni olduklan halde, kavminin efendisi olan ve farzlarla Al
lah'a kurbiyet makamma eri~mi§ olan· peygamber ic;in bOyle bir izin 
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ned en soz konusu olsun? Dostun mertebesini bilen ki§i .sonsuz edebe 
riayet kaydiyla ,onun yaptlfp her davram§ln gayet mukemmel oldt.;gu
nu kabul eder. Hz. Peygamberden Sad1r olan baz1 fiillerden· dolay1 Al
lah Teala'nm onu kmamasma gelince; bu, Hz. Peygamberin -ha§a, 
summe ha1?a- edebindeki eksiklikten veya yetersizlikten degildir. Sa
dece gizli s1rlardan ve Rabbani hikmetlerden dolay1d1r. Onu bilen bilir. 
bilmeyen de bilmez. Geriye §U mesele k.lhyor: Hz. Peygamber bu ha
disede a~1k olarak dua etmi§ midir, etmemi§ midir? Haberlerin zahirine 
gi)re !kinci goru§ sahihtir. (Alusi, Ri'th el-Mcani, II, 8) 

Miisliimanlar i~in Ortak Hedef Ka'be 

Bu bahis, k1blenin degi§tirilmesi munasebetiyle ~lkanlan kan§Ik
llklar, yahudilerin musluman saflarmda yurutmege ~ah§tlklart desise
ler, bu mevzu etrafmda yaydtklan uydurma sozler ve bu uydurma soz
lerin, mi.islUman saflarmda meydana getirebilecegi fena tesirleri tedavi 
etme c;areleriyle sona ermekte:dir. · 

Bu hadise ile ilgili kat'i bir rivayet mevcud degildir. Kur'an-t Kerim' 
de de bu hususta tafsilath tarihi bilgi yoktur. Buradaki ayetler kible
nin Kudi.is'ten Ka'be'ye tahvili ile alakahdir. Bu vak'a hicretin onaltmct 
yahut da onyedinci aymda, Medine'de cereyan etmi§tir. 

Mevzu ile alakah rivayetlerin butununden ozetle ~,;tkanlacak b]gi 
§Undan ibarettir: Mekke'de iken Mi.islumanlar, namaz farz oldugundan 
b~ri, Ka'be'ye dogru donerek namaz ktbyorlard1. Bu hususta Kur'an'da 
hi~bir hukum yoktur. Hicretten sonra gelen bir ilahi emirle yonlerini 
Kudi.is'e dogru c;evirdiler. Tercihe §ayan olan kavle gore bu ilahi emir, 
Kur'an di§l bir vahiy yoluyla olmu§tur. Muteakiben Kur'an-1 Kerim'in 
son hi.ikmu nazi! oldu. uYi.izunu Mescid-i Haram'a dogru ~evir. Siz de 
ne1·ecte olursamz, yuzuni.izi.i Mescid-i Haram tarafma c;eviriniz ... >> 

Boylece daha evvel gelmi§ olan hUkum, nesh edilmi§ oluyordu. 
Mesele nasi! olursa olsun, her iki halde de yahudileri islam'a gir

mekten allkoyan amillerden birisi de, Muslumanlarm, yahudilerin ktb
lesi olan Beyt'Ul-Mukaddes'e dogru donmeleri oluyordu. Yahudiler dil
lerini daha da uzatarak, Hz. Peygamberin beraberindekilerle namazda 
Kudi.is'e dogru donmelerini, kendi dinlerinin, ktblelerinin ve milletleri
nin asaletinin delili kabul ediyorlardi. Bu mi.inasebetle Hz. Muhammed 
(s.a.) ve beraberindekilerin yahudileri islam'a davet edeceklerine, ken
dilerinin yahi'tdilige girmeleri icab ettigini soyli.iyorlardt ... 

A~:m zamanda mesele, cahiliyet devrinde Beyt'Ul-Haram'a yuce da
ger vermeye ah§ffil§ olan. henuz yeni mi.isluman olmu§ araplar i<;in de 
ont>mliydi. Onlar cehalel ievrinde Ka'be'yi k1ble olarak tamyorlardl. 
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Bu konuda yahudilerden i§ittikleri §tmank\!a laflar ve iddialar da du
rumun vehametini arttlnyordu. 

Rasulullah .(s.a.) Rabb-i Ztilcelal'ine yonelerek, ba§mt semaya 
kaldmyor, fakat teeddiiben hie; bir soz soyleyemiyordu. Ancak yiizleri
nin, Allah'm ho§nud olacagt mahalle yoneltilmesi emrini bekliyordu ... 

Sonra Kur'an-1 Kerim, Rasulullah (s.a.) m gonltinden ge~ene ce
vap verecek mahiyette hiikm-ii ilahi'yi indirdi: 

((Muhakkak ki biz, ytiziiniin semaya dogru \!evrilip durdugunu go
rtiyoruz. ~imdi seni ho§nud olacagm bir k1bleye c;evirecegiz. Haydi, yii
ztinti Mescid-i Haram tarafma c;evir. Ve nerede bulunursamz ytizlerinizi 
o yana c;evirin.» 

Rivayetlerin anlattlgma gore bu vakta, hicretin onaltmct veya on
yedinci aymda vuku' bulmu§tu. K1blenin degi§tirilmesi emrini mi.islu
manlar i§ittiklerinde bir ktsrm namazm yansmda idi. Namazlanm kl
larken yiizlerini Mescid-i Haram tarafma c;evirdiler ve namazlannt yeni 
ktblelerine yonelmi§ olarak tamamladtlar . 

i§te bunun tizerine yahild~Jerin borulan daha fazla otmeye ba§· 
ladt. Hz. Muhammed (s.a.) in ve beraberindekilerin kendi ktblelerin
den yiiz c;evirmeleriyle ellerinde delil olarak kullandtklan dayanak nok
talarmm kaybolmast ve miisltimanlan §i.ipheye di.i§tirme ftrsatlarmm 
ellerinden kac;mt§ olmas1, yahudilerin zoruna gitmi§ti. Bunun tizerine 
seslerini daha da ytikselterek miisltimanlarm liderlerine teslim olup 
itikad esaslan mevzuunda §ek ve §i.iphe hislerini harekete gec;irmeye 
ba§ladtlar. Mtisliimanlara diyorlardt ki : ((Eger Kudtis'e donmek - daha 
evvelce oldugu gibi- battl idiyse, sizin once ktlmt§ oldugunuz namaz
lar bo§a git.mi§tir. ~ayet batii degildi ise, §imdi Mescid-i Haram'a dogru 
yonelmeniz yersizJir. Ve buraya yonelerek ktldtgmtz namazlarm hepsi bo
§a gitmi§tir. Her iki halde de, bir ayetin neshedilmi§ olmas1, Allah tarafm
dan gelen vahye mebni degildir. Dolay11Hyla bu, Hz. Muhammed (s.a.) e 
gelen vahiylerin Allah tarafmdan olmadtgmm delilidir.» 

Bu mevzuda nazil olan ayetleri incelemek, bize yahudilerin serpmi§ 
olduklan fitne tohumlarmm islam saflarmda ve musltimanlar arasm
da ne bi.iyiik tesirler icra ettigini gO.sterir. Allah Teala'nm : (( Biz bir 
ayeti nesheder veya unutturursak ... )) diye ba§layan kavl-i !?erif'inden 
beri devam edip birinci ciiz'den iki ders, bu ctiz'den de buraya kadar 
aym mevzuun devam etmesi hamlenin btiyiikltigtinti gosterir. Biraz son
ra gelecek olan ayetlerde de tafsilatll olarak gorecegimiz gibi bunca te' 
kidler, tavzihler, tahzirler durumun vehametini arzeder. 

~imdi biraz da ktblenin degi§tirilmesi ve miisltimanlara mahsus bir 
ktblegahm bulunmasmdaki hikmet · tizerinde durallm. Haddizatmda 
ktblenin degi§mesi hususu, mtisltiman cemaatmm t~rihinde bi.iytik bir 



612 fBN KESiR (Ciiz : 2, Slire: 2 

hadisedir. MiisHimanlarm hayatmda bu hadi.scnin c;ok miihim rolii var
dtr ... 

Bir kere ktblenin once Ka'be'den Mescid-i A¥..s8.'ya c;evrilmesi, bu 
bahiste de izah edildlgi gibi terbiyevi bir hikmete mebni idi: «Ve senin 
evvelce tarafma dondiigiin Ka'be'yi, o peygambere uyanlan, ayagmm 
iki 6kc;esi iize..:.mden geri doneceklerden aytrdetmek ic;in k1ble yaptlk.» 
Araplar cahiliyyet devrinde Ka'·be'ye c;ok biiyiik deger verirlerdi. Ve 
Ka'be'yi milli iistiinliiklerinin alameti sayarlardl. islam, goniillerde sa
dece Allah sevgisinin yerle§mesini, diger biitiin degerlerin silinmesini, 
tarihi, milli, 1rka dayah, bolgesel ve bilumum duygulardan uzak, s1rf 
Allah'a dayanan islam nizammdan ba§ka her §eyden alakayt kesmeyi 
istediglnden dolayi miisliimanlan Beyt'iil-Haram'a yonelmekten men' 
etti. Nefislerindeki cahiliyet artiklanm temizlemek ve cahiliyet ile il
gili her nevi miinasebetlerini kesip atmak ic;in, onlan bir miiddet Mes
cid-i Aksa'ya yoneltmeyi tercih etti. Diger biitiin duygulardan uzak 
olarak Rasulullah'a mutlak uyanlarla ... Goniil nzasiyla, isteyerek, bag
lanarak, giivenerek emre itaat ederek baglananlarla . .. Cins, Irk, bblge 
ve tarih gibi cahiliyet naralarma kapilarak izzetlenenleri ve yakmdan, 
yahut da uzaktan kalbinin bir yerinde, zihninin bir k6§esinde yer eden 
o nevi hislerle kibirlenerek ayagmm iki okc;esi iizerinden geri donecek 
olanlan ayird · etmek ic;in, Allah Teala mii'minlerin kiblesini degi§tir-, 
mi§ti. .. 

Miisliimanlar tamamen Allah'a ·teslim olup Resulullah'm emrettigi 
kibleye yoneldikleri ve bu durumdan -yahudiler, kendileri ic;in bir hiic
cet 91karmaya ba§ladiklan s1rada Mescid-i Haram'a yonelme hususun
da ilahi emir sudur etti. Gelen ilahi emir, aym hustista kalbleri bir 
ba§ka islami hakikata daha bagllyordu. ~oyle ki, Ibrahim· ve . :i:smail 
(a.s.) in, ogullarmm ·ve torunlarmm bagll bulunduklan islam dini uze-· 
rinde evlatlarma da bir peygamber gondermesi ic;in Allah Teala'ya 
yaptiklan duanm kabuliine bir ni§ane olarak meydana 91kan islam 
iimmetine bir miras olmas1 ic;in, bu miibarek evi halisen lillah in§a et
mi§lerdi.. . Nitekim bu mevzu «Ve hatirlaym o zamam ki Rabbi ibra
him'i birtak1m kelimelerle irn.tihan etmi§ti. 0 bunlan tamamen yerine 
getirince ... » ayet-i kerime'sinin tefsirinde gec;mi§ti. Mescid-i Haram'm 
ta'mirinden, yapimmdan ve ibrahim /(a.s.) in torunlanndan bahseder
ken ... Ibrahim (a.s.) in kiblesi, ahdi ve vasiyyeti mevzuunda ehl-i kitab 
ve mii§riklerle olan miicadeleyi ac;iklarken... Boyle bir giri§ ile k1blenin 
Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a tahvili mevzuuna gec;i§i, gayet 
yerindedir. Surenin akl§mdan miisliimanlann, ibrahim (a.s.) in ahdi
ne ve dinine varis olmalan mevzuundaki mantiki hiikme uygun bir 
yoneli§ meydana .9Ikiyor. Bu, §uurla birlikte hissiyatm yoneli§ine uy
gun bir akl§ §e'klidir ki, 0 tarihi vaktayl meydana getiriyor. . 
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Allah TeaJa, Hz. ibrah.im'den miisliiman olmas1 1~m ahd alrm§tl. 
Hz. ibrahHn de kendisinden sonra gelen evlatlarma ahdetrlli§ti: Aym 
ahdi Ya'kub-israil-Peygamber de tekrarlami§ti. Hz. Ibrahim ilahi ahdin 
verasetinin ve faziletinin zalimlere §amil olmayacagml biliyordu ... 

Gerc;ekten Cenab-1 Allah, Ibrahim ve ismail (a.s.) e Beyt'iil Ha
ram'm kaidelerini yfrkseltmelerini emretmi§ti... Bu, onlarm miras1yd1. 
Allalfm onlara yiikledigi ahitlere varis olanlar, bu mirasa da varis ola
caklardL .. Hie; §iiphe yok ki · Allah'm, ibrahim ve ismail (a.s.) e ytik
ledigi ahuin varisleri, fazlm sahiph:~rf, miisliimanlardir. ~u halde miis
liimanlar Mekke'deki Beytullah'a varis olmalan ve orasm1 klble edin
meleri, hem tabii, hem de mantlkidir. 

Yahudilerin ve H1ristiyanlarm yoneldikleri Mescid-i Aksa'ya §ayet 
miisliimanlar bi.i.' miiddet yonelmi§ler idiyse, bu y6neli§ biraz once be
yan ettigimiz ve ayet-i kerime'den de anla§llan hikmete mebni idi. ~u 
anda Allah, ahde veraseti miisliiman iimmetine yiikliiyordu. Daha ev
vel ehl-i kitab'dan ola.~:1lar, atalan ibrahim'in dinine uymayt terkettigi 
ic;in bu verasete or~ak olma hakklm kaybetmi§lerdi... l§te tam bu Sl

rada ve yerinde k1blenin cteg:l§tirilmesi mevzuu geliyor. ibrahim (a.s.) . 
in, ilk .:>larak in§a ettigi Beytullah'a tahvili... Mlisltimanlan verasetin 
biitlin vas1flanyla temayiiz ettirebilmek i<;in tahvili. .. His bak1mmdan 
§UUr bak1mmdan temayiiz ... Dine veraset, k1ble'ye veraset ve Allah'tan 
gelen uiitiin faziletlere, ihsanlara veraset .. . 

Mtisliimanlarm temayli~ edip ihti.sas kazanmaSI, zaruridir. Tasav
vur ve i'tikadda, k1ble ve ibadette temayiiz ve ihtisas ... i"tikadda ol
dugu gibi k1ble hususunda da temaytiz ve ihtisas §arttir. itikad ile il
gili husllslarda dcrum belki bira.z vaz1h olabilir. Fakat klble ve ibad~t 
hususlarmda, c;ok zaman durum aym degildir. Burada bir nebze de iba
det §ekillerinin degeri mevzuuna goz atahm: 

Yalmzca ibadet §ekillerinin di§ goriinii§line ve insan~n psikolojik 
tabiatma goz atan kimse ... ibadetler husftsunda fazla alakay1, ilk anda 
bir nevi taassub ve dar gorli§lilliik, yahut da §ekilperestlik olarak kabul 
edebilir. Fakat daha derin ve §limullti bir nazar, insan f1tratm1 derin- · 
ligine ara§tlrma, daha ba§ka hakikatlarm belirmesini te'min eder. . . . 

insanoglunun ruhunda -insanm belli bir beden ile gizli bir ruh
tan i'taret varhgmdan dogan- gizli duygularm1 ifade etmek ic;in, bi_r 
tek zahiri §ekilleri kullanma temayiilti vard1r. Bu gizli duygulanm ifa
de ic;in, hisleriyle kavrayabilecegi zahiri §ekillere ba§ vurmadan insan, 
ruhi duygulanm tatmin edemez. Bu ylizden o hislerin ifadesi olan bir 
tak1m ta'birlere ba§vurur. Duygulanm bu tip remizlerle ifadelendirdigi 
zaman, hissen ve rUhen bir blitlinltik kazamr. -ye bu §ekilde rahat edip, 
huzura kavu~ur. ~uurunu ezen· ag1rhldan listtinden atarak, dl§1 lle i~i-
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nin tam bir uygunluk ic;inde oldugunu hisseder. Esrarh §eylere ait his
lerini, zahiri ~ekillerle dindirerek rahat eder. 

islam butun ibadet kaidelerini, bu f1tri esas uzerine ikame eder. 
l§i ne sadece ic;ten gec;en niyetlere, ne de ruhi yoneli§lere terkeder. :iba
detler hususr..ndaki yoneli§lere zahiri bir §ekil vererek insam ruben 
tatmin eder. 

Bu cumleden olarak mu'min, namazda· k1bleye yonelir, k1yama du
rur, iftitah tekbirini ahr, k1raetini ikmal ettikten sonra, rukua gider, 
secdeye kapamr. Hacda muayyen bir yerde ihrama girer, muayyen bir 
k1y8.fete burunerek sa'y eder, yemez, i~mez ve cinsi munasebette bu
lunmaz ... Boylece her ibadetiyle bir hareket, her hareketiyle bir ibadet 
icra eder. islam, bu §ekilde nefsin zahiriyle bat1mm birle§tirip, kuv
vetler arasmda denge kurar. Ve kendi mefkO.resine uygun olarak, insan 
f1tratma tam bir insicam bah§eder ... 

Allah Teala, insan f1tratmm, gizli kuvvetleri zahiri §ekillerle be
lirtme arzusunu ve bu arzunun dogru yoldan inhiraf edenlere tek en
gel oldugunu bildigi ic;in, bu mukellefiyetleri koydu. Kainatl tanzim ve 
idare eden en biiyuk ve gizli kuvvetin varhg1m kabul etmek zorunda 
kalan bir tak1m hayvan, ku§ vs. gibi elle tutulan, gozle gorfrlen §eylerle 
remizlendirip ifade etmeye c;ah§tllar. Nihayet islam geldi. Ve insan 
fitratmda mevcud olan ibadet duygulanm, muayyen §ekillerle giderme 
ihtiyacma cevap verdi. Zat-1 ilahi'yi de her turlu hissi tasavvurlardan, 
cihet ve mekan atf1 gibi §eylerden tamamen uzakla§tlrdL Ferd; kalbi, 
hissi ve but tin uzuvlanyla ... Allah' a yoneldigi gibi, k1bleye de yonelir. 
Bir taraftan da butun kuvvetlerin birligi ve insicam1yla muayyen bir 
me kana dogru yonelir ... 

MU.Slfrmamn yonu, nizaffil ve mefkuresiyle husftsiyyet kazanmas1 
ic;in, namaz ve ibB.deti esnasmda yoneldigi mekamn da temayuz et
mesi gerekir. Ve bu yoneli§ mfrslfrmamn digerlerinden §Uur baklmm
dan aynlarak, mumtaz bir vas1f kazanmasm1 te'min eder. 

( 

Batmi duygularm ifad~i · olan zahiri klyafetlerde, muslumamn 
ba§kalarma benzememesi, buradan gelmektedir. Ba§kalarma benzeme 
yasag1, duygu ve hareketlere de §amildir. Bu, taassub veya §ekliyata 
mucerret bagllhk demek degildir. Fakat §ekliyatm gerisinde derin bir 
gorfr§ten ve zahiri §Ckillerin gerisinde gizlenrni§ amillere baki§tan iba
rettir. i§te, m~lletleri birbirinden, dU.§iinceleri birbilinden, bir tasavvuru 
digerinden, bir vicdam oburunden, bir ahlak anlayr§ml ba§kasmdan, 
butun hayat . yoneli§lerini birbirinden ayrran amiller bunlardlr ... 

DI§ gorunu§ ve k1yafet baklmmdan benzememek ... Hareket ve gi
di§at yonunden benzememek .. . S6z ve edep yonunden benzemememek ... 
BU.tfrn bunlarm gerisinde, bir tasavvuru digerinden, bjr hayat sistem1-

I 

( 
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-ni . obiiriinden, bir cemaatl otekinden temayiiz ettiren bir gizli duygu 
vard1r. 

Aynra bu ayette; Allah'tan ba§kasmdan, bu iimmetin yeryiiziin
de tahakkuk ettirmesi i~in gonderileu ilahi nizamc.!an b~ka sistemler
den ve diger topluluklara kar§l dahili hezimetten nehiy yer allyor. Ba§·· 
kalan kar§Ismda i~ hezimete ugrandlg1 takdirde, taklid duygusu ba§
lar. Miisliimanlar, be~eriyyeUn liderlik mevkiini ellerinde bulundur
mak i~in gelmi§lerdir. Binaenaleyh -i'tikadi hususlarda oldugu gibi
i'tikad ve all§kanhklanm da, kendisini o makama sec;en Zat-1 Bari'den 
almalan gerekir ... Miisliimanlar hem en iistiin, hem de vasat iimmet
tir. Ve bu iimmet, yerytiziinde insanlar ic;in meydana ctikanlan en ha
yirh iimmettir. Oyleyse miisliimanlr.r, dii§iince ve metodlanm hangi 
kaynaktan almalldlrlar? Adet ve nizamlanm nereden ogreneceklerdir? 
~ayet bunlan Albh'm nizammdan almazlarsa, doniip, dola§lp ulvile§tir
mek ic;in vazifelendirildikleri a§ag1llk kimselerden almak mecburiyye
tinde kalacaklard1r. 

Muhakkak ki islam, be§eriyyete en yiice mefkureyi sunmu§ ve en 
saglam ha.vat nizamm1 te'min etmi§tir. islam biitiin be§eriyyeti ken
disine davet eder Be§eriyyeti islam'a davet etmP.k, islami esfl..slara ls
tinad eden bir birlik kurmak, ba§ka nizamlan degil de, islam nizamm1 
hakim kllmak ve be§eriyyeti islam sancag1 altmda toplamak elbette ki 
taassub sny1lamaz. 

Sizi Allah'm birligine ve bu yiice mefkure adma birle§meye, fazi
letli bir nizan•da elele verineye davet ediyor islam ... Allah'm nizamm
dan uzakta, cahiliyyet batakllgma batmaktan kac;1p islam'a teslim olan 
kimse, asla mutaass1b degildjr. ~ayet mutaass1b ise hakkm, haynn, sa
lahm mutaa:>s1b1d1r .. . 

Ayn bir k1bleye yonelen miisliimanlann, bu yoneli§in §Uuruna er
mesi gt:lrekir K1b:e, sadece namaz k1Ian toplulugun yoneldigi miicer
red bir yon vc m~kandan ibaret degildir. Yerler ve yonler i.§aretten bruj
ka anlam ifacte etmez. K1ble, mefkurede terr.ayiiziin, §ahsiyette tema
yiiziin, hedef ve dt·gerlerde temayii2iin, varllklar alemindelrJ temayiizilil 
i§aretidir. 

Bugiin isHim iimmetinin, yeryiiziinii saran cahiliyyet tasavvuruy
la, cahiliyyet bayraklanyla, cahiliyyet §ahsiyyetiyle kirlenmemi§ hu
susi bir §ahsiyyetle temayiiz etmesi ve biitiin cahiliyyete e§it deger
lerden armmas1 gerekir. 0 §ahsiyyet ve mefkureye Iay1k hedef ve me
todlan te'min etmesi §arttlr. Yine bu iimmetin akide emanetini ta§Iya
bilme~i, Allah ta ·afmdan gonderilmi§ vasat ummet oldugunu bilmesi 
ic;in, yalmz Allah adm1 ta§Iyan ozel bir iinvanla temayiiz etmesi lazim
dir. 
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... 

Bu 'akide bir haya·t nizam1d1r. Biitiin be§eriyyeti Allah'a goWrmek
le miikellef insanllgm §ahidi, i'tikad mirasmm hamili ve hilatet vaz!
fesinin sahibi olan bu iimmeti teniayiiz ettiren de §iiphesiz ki bu. niza
mm kendisidir. Bu nizam alamet ve sancaklarda, ihtimam ve hedef
lerde, ibenzerlik ve §ahsiyyette islam iimmetine se<;kin bir hususiyyet ve
rir. Ve yaratlli§Imn esas gayesi olan riyaset makamim takdim eder.· .. 
Bu nizam dl§mda miisliiman, hangi klyafete girerse girsin, hangi da
vaya sanllrsa sanlsm, hangi iinvana tutunursa tutunsun, izleri JJelir
siz, alametleri miiphem, ba§lbo§ kalabahgm i~erisinde kaybolup gitmi§ 
demektir. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an I, 263- 271) 

islam Ummetinin Liderligi 

Bu, islam cemaatmm lider olmas1mn ilamdlr. Bu §ekilde gerek 
Muhammed (.-..a.) vas1tas1yla gonderilen hidayet yolu ve gerekse de 
k1bledeki degi§iklik i'ma edilmektedir. Oyle bir hidayet yolu ki, onu ta'kib 
suretiyle mii;)iimanlar «ifrat ve tefritten azade>) bir cemiyet olarak ta
yinlerine yol a<;an, iistiinliige ula§tilar. K1blenin Kudiis'teki ma'bed
den Ka'be istikametine <;evrilmesi ise, israillilerin liderlikten iskat1 ve 
onlarm yerine bu liderlige miisliimanlarm tayinine alamet idi. Bu se
bepten, Kudiis'teki Ma'bedden Ka'be'ye degi§tirilmesi sefih insanlarm 
dii§U:ndiigii gibi sadece bir istikamet degi§ikligi degil idi. Fakat lider
ligin israillile~den allmp Muhammed (s.a.) iimmetine ge~tiginin res
men ilam idi. 

((ifrat ve tefritten azade cemiyetn olarak terciime edilen arap~a 
iimmet el-va::..at, ~'Umullii bir kelimedir. Terciimesi tam manasm1 ifade 
edemez. 0 oyle adil ve asil bir cemiyettir ki, muayyen had ve hududu 
a§maz. Fakat itidalle hareket eder. Diger milletlerle olan miinasebet
lerinde hak ve adalet esasma dayamr. 

tcSizleri vasat iimmet klld!k ki, be§eriyete §ehadette buluiJ.asmiz, 
ay~tinin manasma gelince; 

Mah§er giinii biitiin be§er biraraya toplanmca, Allah'tan ald1g1 ha-. 
kikatl oldugu gibi iimmetine fiilen ve kavlen bildirmi§ oldugunu isbat 
eden delilleri a~1klamas1, her Rasulden istenecektir. Buna mukabil Ra
sullerinden tebelliig etmi§ olduklan hidayet yolunu biitiin diinya hal
kma kavlen ve fiilen yaymak hususunda a'zami gayreti sarf etmi§ ol
duklarma dair isbat delillerini vermeleri de iimmetten sotulacaktir. 

~u husils unutulmamahdlr ki, Allah Teala liderligin §erefi ile bir
likte, hakikate, halkm huzurunda, §ehadette bulunma miikellefiyetini 
de ihsan buyurro '.l§tur. Liderlik blr §eref mevkii olmakla beraber cok 
yiiklil mes'uliyeti ta§Ir. Miisliiman cemiyetin, miibarek peygamberin 
yap6g1 g-ihi . biitUn diinya oniinde takva ve adaletin canh §ahidi olmas1 
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icab eder. Onun kavil ve ef'ali 1biitiin diinyada hak, adalet ve takvarun 
tezahiiriine kafi gelecektir. Miisliiman cemiyetin ne muazzam mes'iili
yet ta.§Idlgl ania§Ilmaktadir. Miibarek peygamberin ilatli rehberligi teb
Iig hustisunda ta~1dlg1 mes'iiliyet gibi, aym §ekilde miisliimanlnr da 
o tebligi biitiin diinya halkuia ula§tlrma mes'iiliyetini ta§Imaktadirlar. 
Bu miikellefweti guc;:Ieti yettigi kadar ifa etmi§ olduklanm huziir-u ilahi 
de isbat edemiyenler, orada mahkiim olacaklard1r. 

· Ve eger hakikata §ahitlik miikellefiyetinin ifasmda herhangi bir 
ihmal gostermi§ iseler, o vakit ke~di sue;: ve kabahatleri ile birlikte, li
derlikleri zamanmdaki biitiin kotliliiklerden dahi mes'iil tutulacaklar
dlr. Huklim b liniinde pek tabii ki Allah Teala onlara «diinyayi saran · 
giinah, zuliim ve dinsizlik salgmuu gordiiglinliz zaman, bunlan men 
etmek ic;:in ne yaptlmz?)) diye soracaktir. (Mevdiidi, Tefhim el-Kur'an, 
I, 166- 1€7) "' 

- ·--000--

145 - Andolsun ki; sen, kendilerine' kitab verilmis 
olanlara her ayeti getirsen, onlar yine senin k1blene uy
mazlar. Sen de onlann k1blesine uyacak degilsin. Onla
nn kimi de, kiminin k1blesine uyacak degildirler. An
dolsun ki sana gelen bunca ilimden sonra ~ayet sen on
lann heveslerine uyacak olursan, 0 takdirde ~ii.phesiz za
limlerden olursun. 

Kafirlerin Klblesi 

Allah Teala yahiidilerin kliflir, inad ve muhalefetlerini haber ve
riyor. Rasiilullah'm durumunu bildikleri halde, ona kar§I «;:1kmalanmn 
nedenini ac;:1kllyor. Peygamber getirmi§ oldugu dinin dogruluguna dair 
ne kadar belgr; gqsterirse gostersin yine de onlar peygambere uymaz- · 
Iar. Arzulanm ve heveslerini terketmezler. Nitekim Allah Teala bir ba§ka 
ayet-i kerim~'de §oyle buyuruyor: <<Do~u Rabb1nm sozftnii hak etmi§ 
olanlar can yakiCl azaba girene kadar kendilerine her turlli ayet gelse 
de inanmazlar.>) (Yiinus, 96-97) Yine aym sebeple burada <<Andolsun 
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ki sen kendilerine kitab veri'lm'Uj olanlara her ayeti getirsen onlar yine 
senin k1blene uymazlarn buyuruyor. 

((Sen de onlarm kiblesine uyacak degilsin.» Burada Allah TeaU~; 
Rasulullah (s.a.) m Allah'm emirlerine uymakta ne kadar §iddetli dav
randigmi, ehl-i kitab kendi arzu ve heveslerine ne kadar sanhrlarsa sa
nlsm, Rasululah'm da Allah'm buyruguna sanllp, itaatma boyun eg-

. digini, Allah'm nzasma uydugunu ve hit;:bir §ekilde onlarm arzu ve he
veslerine tabi olmayacagmi, bu sebeple yahudilerin k1blesi alan Ku
dtis'e yonelmeyecegini haber veriyor. Biitiin bunlarm Allah'm bir emri 
oldugunu bildiriyor. Sonra da hak Teala, hakk1 bilen ki§inin hakka 
aykln davramp hevesine tabi olmaktan sakmacaguu belirtiyor. <;iinku 
alim ki§inin aleyhindeki beige digerlerinden daha saglamd1r. Bu sebep
le Rasul\ine hitab ederek iimmet-i Muhammed'i kastediyor ve buyuru
yor ki : «Andolsun ki sana gelen bunca ilimd~n sonra §Ryet sen onlann 
heveslerine uyacak olursan 0 takdirde §iiphesiz zalimlerden olursun.)) 

- ----- - i Z A H I 

Konuyu at;:Iklayan Mevdudi §6yle diyor : · 
K1blenin degi§mesi, keza mii'minlerin 1rk-perest1erden ve haks1z 

hiikmiin zebunu olanlardan fark edilmesine de yaramaktad1r. Bir ta
rafta kendi Ka'belerinden vazge~mege ve Kudiis'teki mabedi klble ola
rak benimsemeye haz1r durumda olmayan araplar vard1. Evvela onlar 
imtihana tabi tutulmu§ oldu. Bu, zor bir imtihandl. Fakat samimiyetle 
iman edenler bu imtihandan muvaffakiyetle ge~tiler ve 1rk~1hg1 putla§
tmp tapanlar is~ muvaffak olamad1lar. K1ble Kudiis'ten Ka'be'ye de
gi§tirilince; islamiyeti kabul eden yahudi ve hiristiyanlar boylece de
nenmi§ oldular. Onlar i~in atalarmm k1blesinden ba§kas1m kabul etmek 
pek zor bir i§ idi. Irk-Perestler ile Allah'a ibadet edenler, bu §ekilde ay
nlmi§ oldu. Binnetice miibB.rek peygamberin yamnda sadece Allah'a iba
det edenler kald1. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, I, 167) 

------oOo----

146 - Kendilerine kitah verdilderi miz, onu ogl)llanni 
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tan1dlklan gibi tan1rlar. Oyle iken ic;:lerinden bir giinlh bi-
1ir olduklan halde, yiue de hakk1 gizlerler. 

147 - Hak Rabbmdanchr. Oyleyse asia ~iiphecilerden 
alma! 

Hak ve ~iiphe 

Allah Teala, ehl-i kitab'tan bilgirlierin ~ocuklanm tamd1klar1 gibi, 
Allah'm Hasuliiniin getirdigi ger~eklerin dogrulugunu bildiklerini ha
ber veriyor. Araplar bir §eyin dogrulugu i~in ki§inin ~ocugunu tamma
Slm ornek olarak verirler. Nitekim hadiste varid olur ki; Rasulullah 
(s.a.), beraberinde kii~iik bir ~ocuk olan adama, bu senin oglun mu? 
demi!j. Adam, evet ey Allah'm Rasulii buna §ehadet ederim, demi§. Bu
nun iizerine Hz. Peygamber, oyleyse o senin aleyhinde sen de onun 
aleyhinde sue; i§lemezsin, buyurmu§. Bununla beraber Allah Teala, on
larm gerc;egi bilmelerine ve bu bilgilerindeki titizliklerine ragmen, 
hakk1 gizlediklerini ve kendi kitaplarmda Rasulullah'm niteliklerine ait 
yaz1ll olan gerc;ekleri bile bile gizlediklerini bildiriyor. Sonra da pey
gamberine sebat vererek, Rasulullah (s.a.) m getirmi§ oldrgu ger~egin 
§iiphe ve ku§ku gotiirmeyen hakkm kendisi oldugunu blldirerek <<Hak 
Rabbmdand1r. Oyleyse ·asia §iiphecilerden olma.» buyuruyor. 

---iZAHI ~----

tsmail Hakk1 Bursevi konuyu tasavvufi a~1dan degerlendirerek §OY
le diyor: 

«Sakm §iiphecilerden alma.>> Yani Rabbmm katmdan gelenin hak 
oldugundan §iiphe etme. Bu hitab Hz. Peygamberedir. Ancak kasdedi
lenler onun iimmetidir. Ummet-i Muhammed §iiphecilikten nehyedil
mi§tir. Muhammed iimmetinin §iiphecilikten nehyedilmesi; bunun z1dd1 
olan yakin ve gayb ile emredilmi§ olmalanm gerektirir. Ku§eyri der ki; 
hased'in gizlilikleri ve kotii irade, zorunlu olarak bildiklerinden dolayt 
onlan biiyiiklenmeye sevketmi§tir. Aym §ekilde nefsinin karanhklarma 
dayanan haya ortiisi.ini.i atar. Onun i~in hi~bir kmama onu durumun
dan ahkoymaz ve hic;bir soz de onun koti.ili.iklere dalmasm1 onlemez. 
Uftade Efendi diye §Ohret bulan §eyh hazretleri d.edi ki; bizim ic;in tic; 
mertebe vard1r: Birincisi taklid mertebesidir ki bu, biitiin insanlar ic;in 
sozkonusudu.r. ikincisi tahkik ve yakin mertebesidir ki bu, dort mez
heb imam1 ve onlarm seviyesinde olan miictehidlerin mertebesidir. 
U~ii.ncusii mii§ahede ve a'yan mertebesidir ki bu, si.iluk ehlinden kema
le errni§ alan zevatm mertebesidir. Uftade Efendi dedi ki; nefis, kotii 
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huylardan armdmlmadlkc;a ala.l vc bilgi bakmundan ne kadar miikem
mel olursa olsun ilahi bilgilere vak1f olamaz. Gormuyor musunuz ki §ey
tan akli ve bilgisine ragmen nas11 ooburlenip Allah'm emrine isyan et
ti, kendinde kibir ve k1skanc;hk duydu. Ehl-i kitab'm ktble konusu ve 
Hz. Peygamberin durumuyla ilgili hali de boyledir. Onlara ilim ve bilgi 
fayda vermez. <;iinkii ic;:leri pistir. Binaenaleyh rU.hlann armdmlmast, 
kalbin tasfiyesi ve hak kaptsma dogru yiiriimek gerekir ki nihayet ya
kine ula§tlabilsin. 

Hikaye edilir ki; Yunus (Emre) §eyhine onun buyrugu uyannca 
iic;: ytl samimiyyetle hizmet etti. Nihayet odun ta§tmaktan dolayt strtl 
kamburla§tl. Ancak o bunu ac;:tga vurmad1. ~eyhi ona nazar etmi~ti. 
Bu durum diger saliklere agu· geldi. Ve dediler ki; Yunus ktztm sevdigi 
ic;:in §eyhine hizmet ediyor. Nihayet bu soz §eyhin kulagma gitti. Yunus 
odunu getirince, §eyhi «ey Yunus ne giizel dosdogru odun getirmi§sin» 
dedi. Yunus bu kaptya egri odun yara§maz, dedi. Onun aleyhinde ko
nu§anlar onu c;:ekemediklerinden degil, YU11us gibi odun getirmeye ta
hammiil edemediklerinden ve durumun onlar ic;:in zor olma.smdan do
lay! boyle konu§mU§lardl. Bu sebeple Yunus'un gayretini §eyhin ktzmt 
sevmesme bagladllar. ~eyhin sorusu ve Yunus'un bu §ekilde cevabt 
strf onlan ir§ad ve §Uphelerini izale ic;:indi. Aksi takdirde §eyhi Yunus'un 
halini biliyordu. ~eyh onlarm sozlerinden dolayt kendileri hakkmda su
izan beslememi§ti. <;unku mtir§id olan, muridin halini ba§kalarmm 
ovgii veya yergilerinden ogrenmez. Nihayet §eyh klztm Yunus'a ver
di. Ve maksadt ihvam yalan c;:tkarmamak, onlan mahc;:ub dii§tirme
mekti. ~eyhin k1z1 Kur'an okudugu zaman sular dururdu. Yunus omrii- • 
nun sonuna kadar ona el siirmedi ve ben ona laytk degilim, dedi. Sa
likin tabiatin geiegi olan §eyleri terketmesi ve yeterince yemek ve ic;
mekle iktifa etmesi gerekir . . Tabiatm istediklerini elde etmek kaydml 
du§memesi icabeder. <;iinkii haytr; tabiatm istedigine muhalefettedir. 
Mal ve evlad sevgisinden kac;:mmak da nefis terbiyesi arasmda yerallr. 
Qtinkii bu ikisi fitnedir. Ve mal ve evladm c;oklugu da nefsin kibirLn
mesine yard1mc1 olur. insanlarm c;ogu; mah Allah nzas1 ic;in sarfetmek 
uzere degil, kibirlerini daha fazla arttlrmak ic;in biriktirirler. Bunun 
ic;:in Allah Teala mal ve evladm fayda vermedigini, ancak selim kalble 
Allah'1 gozetmenin fayda verdigmi bildirmi§tir. Tabiat ve nefis islah 
olmadtkc;a talib matlubuna ula§amaz. Bun'!ln ic;in haccda bu hususa 
i§aret vardtr. Qiinkii Kft'be-i Muazzama'yt ·'kasdeden, bedeninin istira
hatmdan vazgec;:tigi gibi, mii§~hedesine vaki' olmak iizere mahm da 
harca'maktadrr. Rabbm evini kasteden ki§i de; onun dt§mdaki her §eyi 
yok etmektedir. Ancak basiretiyle mii§ahede etmek istedigini edebilir. 
Mescid-i Haram'a dogru yonelerek namaz ktlmak zat-1 Aha<iiyyete ·yo
nelmenin aymdlr. Qiinkii Ka'be, Allah Teala•mn §ekli bir ornegidir. 
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Ka'be'ye yonellnckten maksad, Allah Teala'ya ko§maktir. KaldJ ki bu, · 
gen;ek anlamda yonelmeyi Simrlamaz. Sadece §ekli olarak yonelmeyi 
s1mrlandmr. Bu ise ilahi emirle birlikte donQ§ii ifade Eder. <;iinku 
Allah Teala'nm her emr.inde bir hikmet ve menfaat sozkonusudur. Kim 
kaYJdlardan uzakla§Ir, Rabba ve Ma'bud'un cezbesine baglamrsa onun 
icin, ((nereye donerseniz oras1 Allah'm vechidirll, s1rr1 tecelli eder. Zahir 
ve muzhirin s1rn a'yan olur... ilahi emirle birlikte donen.. i'tlrazdan 
annan, nefsinden varhk izatetini silen, Rabbm ve O'nun kemalatlyla 
birlikte kalan ki§iye ne mutlu. Allah'nn, bizi bu yuce rutbeye eren, bu 
ustun Ka'be'ye yonelen hidayete erenlerden eyle. Diinya ve ahirette 
en kucuk inhiraftan bizi geri cevir. (ismail Hakk1 Bursevi; Rub el-Be
yan, I, 171-172) 

---000>----: 

148- Herkesin bir yonii vardrr oraya doner. Oyleyse 
siz hay1rh i12lerde birbirinizle yan121n! Nerede bl.llunursan1z 
bulunun, Allah hepinizi birden getirir. Siiphesiz ki, Allah 
her 12eye Kadir'dir. 

Hayu Yan§l 

Avfi, ibn Abbas'tan naklen der ki: <1Herkesin bir yonu vard1r. Ora
ya doner.)) ayetiyle din mensuplan kastedilmi§tir. Yani herkesin ho§· 
Iand1g1 bir k1blegah1 vard1r. Allah'm yonii ise mu'minlerin yoneldigi 
yondur. Ebu'l-Aliye der ki : Yahudinin yoneldigi bir ·yonii, Htristiyanm 
yoneldigi bir yonu vardlr. Ey Muhanuned ummeti, Allah size kendi klb
lesini gostermi§t~r. Miicahid, Ata, Dahhak, Rebi' ibn Enes ve Slidell' 
den de buna benzer bir rivayet nakledilmi§tir. Mucahid ise bir ba§ka 
rivayette der ki; herkesin ·yoneldigi bir yonU olmakla beraber, her
kesin Ka'be'ye dogru namaz kllmas1 emredilmi§tir. ibn Abbas. Ebu 
Ca'fer el-Bak1r ve ibn .Amir bu ayeti ( L.':{ Y' ~ ~ J JSlJ ) §eklinde 
okumu§lardir. Bu ayet Allah Teala'mn (~~ ,lJ-~~J 4&-. r ~ ~jA 
~ ~ .r .iill~l~l_r-i-JII_,A..;...li- r-SCI ~ r-5 ~ :.,SJJ ;..1>-IJ ~~~.ill) 

ayetlerine benzemektedir. . . 
<<Nerede bult.mursamz bulunun Allah hepinizi birden getirir. ~up-
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hesiz ki Allah her §eye Kadir'qir.)) Sizin cesetleriniz par~a par~a da olsa 
hepinizi topraktan toplamaya kadir'dir. 

iZAHI ---

Ahisi bu ayeti §oyle tefsir ediyor: 
Ayet §UDU demek istiyor: Ey mu'minler, k1bleye yonelmek ve ben

zeri konularda iki dfinyarun mutluluguna vesile olacak §eylere kO§Un. 
Size kar§l ~1kanlarla tartl§maym. <;unku bir k1ble uzerinde birle§mek 
imkam yoktur. Her kavmin yoneldigi bir kiblesinin bulunmas1 nor
maldir. Sa'd'm da dedigi gibi; mu'minlerin kendi aralannda yan§ et
meleri buyrugu, ba§ka topluluklarla yarl§malarmm daha evla olaca~
na delalet eder. Bazllan da dediler ki: Kendi aralarmda yan§a girilme
sinin bildirilmesi, ba§kalannm haYir yolda olmad1gma i§arettir. Onlar 
hay1r yolda degillerdi ki hayrr uzerine onlarla yan§llabilsin... ~afiiler 

bu ayete dayanarak vakit girdigi ilk anda namaz k1lmamn faziletli ol
-dugunu soylemi§lerdir. F1khm teferruatla ilgili bolumunde bu konu
ya .geni§ yer verilmi§tir. Ariflerden bazllar1 bu ayete bir ba§ka §ekllde 
anlam vermi§lerdir. Onlara gore; Allah Teal! insanlan dunya ve ahiret 
i§lerinde degi§ik yaratml§tlr. Ve insanlan birbirinin yard1mcilan kll
ml§tlr. S()zgelimi biri bugdayi eker, ~ift~idir. Digeri degirmencidir onu 
ogutur, bir ba~kas1 fmnc1d1r, onu ekmek yapar. Din i§lerinde de me
sele boyledir. Biri hadis derler, digeri f1k1h tahsil eder, bir ba§kas1 usul 
tahsil eder. Onlar zahirde hurdurler. Ama batmda bu gorevle mukel
leftirler. Hz. Peygamberin «Herkes kendisi i~in yarablana uygun gO
rUlm\i§t\ir.ll kavli de buna i§&.ret etmektedir. Bu nedenle baz1 salih ki
&ilere, insanlann davram§lannm farkhh~ soruldugunda §Oyle cevap 
vermi§lerdir. Hepsi Allah'a giden yollard1r. Allah kendi yollanm kul
lanyla ma'mur etmek istemi§tir. Her kim ne §ekilde olursa olsun, tut
tugu Yl•lla Allah'm nzasm1 gozetirse, ona vasll olur. Ne var ki yollann 
en guzelini araYlp bulmak gerekir. Mertebeler farkh, i§ler degi§ik, isim
lerin tezahurleri ayr1 aynd1r. Bazllan 'da derler ki; bu ayetten maksad, 
herkesin bir k1blesi vard1r. Mukarreblin'un k1blesi Ar§'tlr. Ruhani'Ierin 
k1blesi Kursi, Kerrubi'lerin k1blesi Beyt el-Ma'mur'dur. Senden onceki 
peygamberlerin k1blesi Kud\is'tur. Senin k1blen ise Ka'be'dir. Ka'be 
senin bedeninin k1blesidir. Ruhunun k1blesi ise benim. Benim k1blem 
de sensin. Nitekim kudsi hadiste yer alan <<Ben gonulleri benim i~in 
kmk olanlann yanmday1m.>> kavli buna i§&.ret etmektedir. (Allisi, Ruh 
el-Meani, II, 15) 

- -----oOo-----
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149 - Nereden. (yolal c;tkarsan yuzunu Mescid-i Ha
ram'a dogru c;evir. Siiphesiz bu, Rabb1ndan bir haktlr. Al
lah, yaptlklarm1zdan gafil degildir. 

150- Nerede (yola) c;1karsan, yiiziinu Mescid-i Ha
ram'a dogru c;evir. Siz de nerede olursan1z, yiiziiniizii o ya
na dondiiriin, Ta ki, zalim olanlardan ba~ka insanlann aley
hinizde (herhangi) bir delili bulunmas1n. Artlk onlardan 
korkmay1n, benden korkun ki, hem iizerinizdeki nimetimi 
:tamamlayayrm; hem de siz hidayeti iimid edebilesiniz. 

Tek Yon Ka'be 

Yeryiiziiniin neresinde bulunulursa bulunulsun, Mescid-i Haram'a 
yonelme konusu:nda Allah'm iic;iincii bir emri de bu. Allah Teala'mn 
«Ta ki zalim olanlardan ba§ka insanlann aleyhinizde herhangi bir 
delili bulunmasm.» ayetiyle ehl-i kitab kastedilmi§tir. Qiinkii onlar, Mu
hammed (s.a.) Ka'be'ye c;evrildi, adam babasmm evine; kavminin dini
ne i§tiyak duydu, demi§lerdi. Peygamberin aleyhine delil olarak onun 
Beyt'iil-Haram'a dondiiriildiigiinii soylemi§ler ve kendi kl.blemize don
diiriildiigii gibi dinimize de dondiiriilecektir, demi§lerdi. ibn Ebu Ha
tim, Miicahid, Ata, Dahhak, Rebi' ibn Enes, Katade, Siiddi'den de bu
na benzer bir rivayet nakledilir. Ve ad1 gec;en bu zevat «Zalim olanlar
dan ba§ka)) ayetiyle Kurey§li rnii§riklerin kastedildigini soylerler. Baz1 
zalimler; bu adam kendisinin ibrahim'in dininde oldugunu iddia edi
yor, §ayet Kudiis'e dogru yonelmesi ibrahim'in dini iizere oldugnnun 
delili ise, neden ondan geri dondii? diyerek aleyhte bir delil serdetmek 
isterlerse de, onlarm bu delilleri c;okertilmi§tir. Cevap olarak onlara de~ 
nilir ki; Allah Teahl ba§langrc;ta yalmzca kendisinin bildigi bir hikmete 
dayah olarak peygamberinin Kudiis'e yonelmesini uygun bulmu§tur. 
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Ra.sUlullah da bu konuda R.abbmm emrine itaat etmi§tir. Sonra Rabbt 
onu Kudiis'ten ibrahim (a.s.) in ktblesine yi)neltmi§ ve Rasululah da 
bu konuda Allah'm emrine imtisal etmi~tir. Allah'm salat ve selam1 
onun iizerine olsun. Rasulullah herhaliikarda Allah'm emrine itaat et
mektedir. Bir goz kirpacak kadar bile Allah'm emrinin dt§ma ~1kmaz. 
Urnmeti de Rasulullah'm izinden gider. 

«Artlk onlardan korkmaym. Benden korkun.» inat~1 zalimlerin §iip
helerinden korkmaym. Yalnizca Benden korkun. Ciinkii korkulmaya 
laytk olan Allah Teala'dtr. 11Ki hem iizerinizdeki nimetimi tamamlaya
ytm, hem de siz hidayeti timid edebilesiniz.» Hem Ka'be'ye yonelme ko
nusunda verdigim hiikiimlerle sizin iizerinizdeki nimetimi tamamlaya
ytm. Ve her yoniiyle §eriatrmt ikmal edeyim. Hem .de sizden onceki mtl
ietlerin sap1tttg1 noktalarda ~izi dogru yola ileteyim. Hidayeti biz size 
tahsis ettik. Bu sebeple bu iimmet, iimmetlerin en iistiinii ve en de
gerlisi olmu§tur. 

151 - Nitekim size iQinizden; ayetlerirriizi okuyan, sizi 
tezkiye eden kitabl ve hiklneti ogreten ve bilmediginiz $ey
leri bildiren bir peygamber gonderdik. 

152 - Oyleyse Beni zikredin ki, Ben de sizi anay1m. Bir 
de B·ana f}iikredin, nankorliik et:m.eyin. 

Hikmet Sahibi Peygambc,r 

·Allah Teala, mii'min kullarma Rasulullah Muhammed Mustafa'y1 
peygamber olarak gondermekteki nimetini hattrlatlyor. 0 peygamber, 
mii'minlere Allah'm a<;tklaylCl ayetlerini okuyor ve onlart cahiliyet 
davram§larmdan, ruhi pisliklerden, . ahlaki kotiiliiklerden ar1t1p temiz
liyor. Onlan karanhklardan aydmhga ~1kanyor. Kitabt - ki bu Kur' 
an'dlr.- hikmeti - ki bu siinnettir- kendilerine ogretiyor. Ve daha 
bilmedikleri ba§ka §eyleri de belletiyor. Onlar cahiliyet devrinde bilgi
siz, uydurma .sozler pe§inden kO§an beyinsizler giiruhu idiler. Hz. Mu
hammed'in risaleti bereketiyle, onun el<;iliginin uguruyla veliler haline 
geldiler. Bilgiler seciyesine sahip oldular. insanlarm bilgi baktmmdan 
en derini, kalb bak1mmdan en iyisi, zahmet baktmmdan en aZI, ifade 
bak1mmdan en dogrusu haline geldiler. Nitekim Allah Teala bir ba§ka 
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ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: (cAndolsun .Ki Allah insanlara ayetlerini 
okuyan, onlan antan, onlara kitap ve hi.k,meti ogreten, kendilerinden 
bir peygamber gondermekle lutufta bulurunu§tur. Halbuki onlar on-

. celeri apa~1k sap1khkta idiler.» (Al-i imra~, 164) Ayru zamanda Allah 
Teala bu nimetin kadrini bilmeyenleri de kmayarak §oyle buyuruyor: 
«Allah'm verdigi nimeti nankorliikle kai'§Ilayanlan ve kavimleri helak 
olacaklan yere, yaslanacaklan cehenneme gotiirenleri gormiiyor mu
sun? Ne kotii bir durakt1r oras1.n (ibrahim,-28-29) 

ibn Abbas derki: Bu ayeti kerime'yle Allah'm Muhammed Mus
tafa'yi (s.a.) gondermekteki nimeti kastediliyor. Ve bu sebeple mii'min
lerirt bu nimeti i'tir&f etmeleri, Allah'a §iikiir ve zikirle mukabele et
meleri gerektigi bildiriliyor. ~<Oyleyse Beni zikredin ki Ben de sizi ana
Ylffi· Bir de Bana ~ok §iikredin, nankorliik etmeyin.» Miicahid, <cNitekim 
size i~inizden ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, kitab1 ve hikmeti 
ogreten ve size bilmediginiz §eyleri ogreten bir peygamber gonderdik.» 
buyrugu; oyleyse benim bu yaptlklanma kar§lhk siz de beni zikredin 
demektir, der. Abdullah ibn Vehb ... Zeyd ibn Eslem'den nakleder ki; 
Mt1sa (a.s.) ~<Yarabbi Sana nas11 §iikredeyim?n demi§. Rabb1 ona, <cBeni 
hi~ unutmam~casma hatlrlayarak, anarsan Bana §iikretmi§ olursuri. 
Unutursan da Beni inkar etmi§ olursun.>> demi§. Hasan el-Basri, Ebu'l
Aliye, Siiddi, Rebi' ibn Enes de derler ki; kim Allah'1 zikrederse, Allah 
da onu anar ve §iikriinii arttlnr. Kiifredeni de azabma girdirir. Seleften 
baz1 ki§iler, Allah Teala'mn: «Allah'dan nas11 korkulmas1 gerekiyorsa 
oylece korkun>> kavli konusunda, Allah'a isyan etmemec~ine itaat et
mek, unutmainacasma. zikretmek, kiifretmemecesine §Ukretmek gere
kir, dediler. 

ibn .Ebu Hatim der ki, bize Hasan ibn Muhammed ... Mekhul el
Ezdi'den ·nakletti ki, o §Oyle derni§: Ben Abdullah ibn Omer'e; cana kl
yan, i~ki i~en, hlrs1zhk yapan ve zina eden ki§i Allah'1 zikrederse ne 
olur? dedim. Allah Teala ccOyleyse Beni zikredin ki Ben de sizi anayim» 
buyuruyor. Abdullah ibn Orner dedi ki; bu ki§iler, Allah'1 zikrederlerse 
Allah da onlar sU.suncaya kadar kendilerini la'netle anar. Hasan el
Basri de ~<Oyleyse Beni zikredin ki Ben de sizi anayim.>> ayeti konu
sunda §oyle demi§tir: Benim size farz klldlg1m §eylerde Beni zikredin 
ki, Ben de sizin i~in kendime vacib klld1~m §eylerde sizi anayim. Said 
ibn Ciibeyr der ki; ttaatlmla beni zikredin ki Ben de sizi magfiretimle 
zikredeyim. Bir ba§ka rivA.yette ise, rahmetimle demi§tir. tbn AbbA.s 
der ki;. Allah'm sizi anmas1, sizin Allah'1 zikretmenizden daha biiyiik
tiir. 

Sahih hadiste Allah TealA.'nln me!len §oyle buyurdugu belirtilir: 
«Kim Beni kendi nefsinde zikrederse, Ben de onu kendi nefsimde zikr 

Tefsir, C. ill - F. 40 
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ederim. Kim Bent bir topluluk yanmda zikrederse Bende ondan daha 
iyi bir topluluk yaruilda onu zikrederim.» 

imA.m Ahmed ibn Hanbel der ki; bize AbdiirezzA.k ... Enes ibn MA.
lik'ten Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu nakletti: Allah Azze ve 
Celie der ki : Ey Ademoglu, eger sen Beni kendi nefsinde zikredersen, 
Ben de seni kendi nefsimde zikrederim. Eger sen Beni blr top1uluk hu
zurunda zikreder&en . Ben de seni me1eklerden bir top1uluk huzurunda 
zikrederim. -Veya on1ardan daha hay1rh bir top1uluk -yanmda, bu
yurmu§tur.- Sen, Bana bir kan§ yakla§lrsan Ben sana bir ar§m yak-
1a§mm. Sen, Baua yiiriiyerek ge1irsen, ·Ben sana kO§arak gelirim. Bu 
hadisin isnA.dl sahihtir. BuhA.ri bu hadisi KatA.de'den tahri~ etmi§tir. 
BuhA.ri'ye gore; KatA.de ((Allah, rahmete daha yakln o1andlr» diye ek- . 
1emi§tir. 

<;Bir de b11.na §iikredin, kiifretmeyin.)) Allah TeA.IA. kendisine §iik-· 
red.ilmesini emrediyor. Ve §iikredenin haynm arttlraca~ vaad edi
yor. Ve buyuruyor ki: <~Hani, Rabb1ruz §Ukrederseniz andolsun ki she 
kar§lll~ru arttiracagtm. Eger kiifrederseniz bilin ki azA.brm ~ok §iddet
lidir» diye ilA.n etmi§ti.>) (ibrA.him, 7) imA.m Ahmed ibn Hanbe1 der· 
ki: Bize Rev h ... Ebu RecA. e1-UtA.ridi'den nakletti ki, o §Oy1e demi§: Bir 
giin imrA.n ibn Hasin, iizerinde ipekten renkli bir elbise olarak yanl
rmza ~lkt1 -ki onu ne once, ne de daha sonra bu klyA.fetle gom1e.: 
ml§tlk- ve dedi kl; Rasftlullah (s.a.) §oy1e ·buyurdu: Allah bir kuluna 
bir nimet ihsA.n ederse, o nimetin eserini yaratt1~n iizerinde gormek 
ister. Bir seferinde de Revh; bu ifA.deyi <<Kulunun iizerinde eserini go1 
mek ister» §eklinde rivA.yet etmi§tir. 

153 - Ey iman edenler, sabrr ve namazla (Allah'dan) 
yarchm. isteyin. $iiphesiz ki Allah, sabredenlerle beraber
dir. 

15 .. - Allah yolunda oldiiriilenlere «Oliiler» demeyin. 
Bilakis onlar, diridirler, ama siz farketmezsiniz. 

Sabu ve Namaz 

Allah TeA.lA. §iikiir etmek ger~ktiglni buyurdukts.n sonra, sabn 
ac1klamaya bB§llyor ve sab1r ve namaz1a yardlm dileme yollanru gas- , 
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teriyor. Kul; ya bir nimet i~erisinde bulunacaktlr ki ona §Ukretsin. Ve~ 
ya bir imkansizhk i~erisindc bulunacaktir ki ona sabretsin. · Nitekim 
hadis-i §erif'te §oyle buyurulur: «Ne garibtir, mu'minin hali ~i; Allah 
onun i~in ne hlikiim vetirse muhakkak bu kendisi i~in hayrrhd1r. Ona 
bir bolluk gelecek olursa buna §iikreder ve bu kendisi i~in haytr olur. 
Bir sikmti degecek olursa, buna sabreder ve bu kendisi i~~n hay1rh 
olur.» Kulun musibetlere dayanabilmek i~in yard1m isteyebilecegi en 
geni§ kaynak sab1r ve namazd1r. Bunun i~in Allah Teala «Sab1r ve na
mazla yard1m isteyin» buyuruyor. Hadis-i §erif'te de zikredilir ki: Ra-

_,gftlullah (s.a.) bir §eyden dolayt Sikildigi zarr.S\n namaz kllardi. 
Sab1r iki kisimdir. Bir klsm1 haramlar1 . ve giinahlan terketmek, 

digeri de Allah'a itaat ·ve iyi ameller i§lemek i~in sab1rd1r. ikinr.i tiir 
sab1r sevab baklmmdan daha fazla sevabt1r. Qiinkii as1l kasdedilen bu
tiur. Nitekim Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki: Sabir iki ko
nudadtr. Birisi rUhlara ve bedenlere ag1r da gelse Allah'm ho§nud ola
cagi §eylere sab1rd1r. Digeri de arzu ve istekler ona tutkun olsa da · Al
lah'm hO§lanmadlklarma kal"§l sabirdlr. Kim bu durumda olursa o 
kimse Allah'ui izniyle kendisi selamete ermi§ olan sabirin zumresin
dendir. Ali ibn Hiiseyn Zeyn el-Abidin der ki: Allah Teaia evvelkileri 
ve sonrakileri toplad1gmda bir miinadi, sabredenler nerededirler, gelsin
l~r. hesA.bdan once cennete girsinler, diye seslenir. Ali ibn Hiiseyn dedi 
ki: inranlardan bir grup kalkar. Melekler onlan kar§Ilayarak derler ki; 
ey A.demogullan nereye gidiyorsunuz? Onlar, cennete, derler. Melek

. ler ya-hes8,b? dediklerinde, onlar, evet (tamam) derler. Melekler siz kim-
niz? dediklerind~. onlar, biz sabredenleriz, derler. Melekler neye sab
rettir:Jz? dediklerinde, onlar, Allah'a itaat konusunda sabrettik, Allah'a
is A.n onus naa sabrettik. En sonunda Allah bizim carurmz1 aldl, der
ler. Melekler siz dedigmiz gibisiniz, «Cennete giriniz. Qah§anlann mu
kafA.ti. ne guzeldir» derler. Ben derim ki bu konuda delil .Allah Teala' 
nm (<Dogrusu sabredenlere ecirleri hesabsiz olarak Odenecektir» (Zu
mer, 10) ayet-1 celile'sidir. 

Said ibn Ciibeyr der ki; .sab1r kulun, Allah'dan geleni O'ndan bilip 
ka.bullenmesi ve bu hususta Allah'm sevabm1 ummas1d1r. Bazan ki§i 
s1kllarak feryad eder ama bundan ancak· sab1rla kurtulabilir. 

«Allah yolunda oldurlilenlere Oliller demeyin. Bilakis onlar diridir
ler. Ama Biz farketmezsiniZ.>> Allah Tea.Ia §ehidlerin kendi alemlerinde 
canli olduklarmi ve . nZiklandmlacaklanru haber vermektedir. Nitekim 
Miislim'in sahih'inde varid olur ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§
tur : ~ehidlerin rUhlan cennette diledigi gibi kanatlanan ye§il ku§ ha
lindedirler. Sonra Ar§'m altmda as1h bulunan kandillere S1gm1rlar. Rab
blmlz onlara bir kerre goziikiir ve der ki; ne . istersiniz? Onlar ey Rab
bimiz ne ·gerekir ki, Sen yarat1klanndan hi~birine vermedigin nimetl 
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bize verdin, derler. Som·a Rablan onlara . ayn1 ftekilde tekrA.r sorar. On
lar istenmeden birakllmayacaklarml gbrunc_e derler ki: Bizi Cliinya di
yA.rma tekrA.r dondiirmeni ve Scnin yolunda savqarak bir kerre daha 
oldO.rillmemizi isteriz, derler. Onlar,· §ehiclligin sevabm1 gordiikleri i~in 
bOyle derler. Rabb Celie Celaluhu · buyurur ki; ben kullann bir daha 
diinyaya do~diiriilmeyeceklerini y'izd1m. imall_l Ahmed'in imam §afii• 
. den, onun Malik'ten, onun Ziihri'qen, onun Abdurrahman ibn Ka'b 
ibn Malik'ten, onun da babasmdan rivayet ettigi hadiste Rasulullah 
(s.a.) buyurur ki: ((Mii'minin ruhu cennet agacma konmu§ bir ku§ 
gibidir. Ta ki Allah cesetteri dirilttigi giin o doniip cesedine girsin.)) 
Bu ayette bilumum mii'minlere delalet vardlr. Ancak Kur'an'da §ehid
ler zikredilmekle tahsis edilmi§lerdir. Boylece onlarm iistun.;.ugii, §erefi 
ve yiiceligi belirtilmi§tir. · 

---t Z A HI--- --

Oliim, sabll' ve cihad mevzuunu mefessirler degi§ik a~1dan deger
lendirmektedir_ler. Konuyu Alusi tasavvufi noktadan ele ahrken nev-i 
§ahsma miinbas1r tefsire tevessiil etmektedir. Seyyid Kutub ise her za
man oldugu gibi konuya ideolojik yakl8.§Imla bakmaktad1r. tsmA.i1 
Hakk1 Bursevi ile Muhammed Abduh ise daha degi§ik ~1dap deger
lendirmektedirler. 

i§aret ve te'vil baklmmdan bu ayet §oyle tefsir edilmi§tir. Ey gO
rerek inannu§ olanlar, azametimin ve biiyiikliigiimiin tecellilerinin sad
mesi anmda bana sabrederek ve hakiki §Uhud olan namaz ile benden 
yardlm isteyin. Dogrusu benini nurlanmm tecellilerine dayanarak · sab~ 
redenlerle beraberim. Tevhid _yoluna · siiluk ederken, Olmii§ olan tam
Jere oliiler, yani aziz ve miskinler demeyin. Onlar Rabblan katmda 
hakiki, daimi ve sermedi bir hayat ile diridirler. Allah yolunda §ehid 

. o1mu~lard1r. Ancak basiretiniz kor, goniilleriniz kudsi, alemlerdeki var-

.hklarm ve ruhlarm ger~eklerini gordiikleri nurdan mahrum oldugu i~in 
siz bunu farkedemezsiniz. Dogrusu biz sizi biraz korku ile deneriz. Nef
sin yenilip inkisara ugramas1m gerektiren · korku ve bedenin yenilip gii~-

.. siiz dii§mesirie vesile olan a~hk ile, heves perdelerini kald1np §eytA.run 
kalbe aki§Jm hlzland1rarak denei:-iz. Azgm1lg1 gittik~e kabaran, nefsi 
gii~lendiren §ehvetin ana maddeleri deni~k olan mallar ile imtihan 
ederiz: BiitiirJ. s1ta.tlanyla goole hakim olan veya l)enim i~in hel'§eyden 
vazge~;enlerin' s1gmdlg1 ruhlara gA.lip -gelen nefislerden ve nefsA.ni · zevk~ 
lerden ibaret :rneyvelerden eksiltmekle deneriz. Ta ki miika§efe, kalbi 
bilgi "e ruhi gozlemlerle zevke vA.s1l · oias1ruz. RiyA.zet ate§iyle kalbiniz 
annsm. i!tiniz JJar1aYlp safa bulsun. Benim sevgimin zevkine A.§ina ola-
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rak, benimle beraber olup benim i~in sabredenlere rilujdele. Onlar ki 
Benim kendileri hakkmdaki tasarruflanm meyAnmda yer alan bir mu
sibete du~Ar olduklannda kudretimin eserlerini gorurler. S1fat1mm te- . 
celli yollanm farkederler ve bana teslim olurlar. Kendilerinin benim 
millkiimde olduklanm, tecellilerimle istedi~im gibi onlara tasarruf ede
ce~imi kesinkes kabul ederler ve Bende fenA bulup~ende yok olduk.;, 
,lanm mii§Ahede ederler. Biz Allah i~iniz ve yine O'na donece~iz, der
ler. i§te onlara yok olduktan sonra Rabblar1 katmcla iizerine mlrlann 
sa~Ild1~1, s1fatlarm yaylldi~I, varhk verilecektir. Bu sAyede Rabblar1 
katmdan salavA.t onlann uzerlnemr, rahmet de. Yarat1klarim1 ve bana 
yonelmek isteyenleri onunla hidayete eri§tirirler. Ve i§te onlar Bana 
gore en buyiik giinAh olan varllklanndan kurtulduktan sonra .Bana 
vAsll olan ve hidayete erenlerin kendileridir. _ (Alusi, Ruh el-MeA.ni,. II. 
24) 

l . islam'da Sab1r 

Kur'an-1 Kerim'de sab1r, tekrar tekrAr ~ikredilir. Zira A.lemleri yara
tan Allah u Ziilcelal, insa11-lann bunca nefsani arzu ve isteklerin baskiSl 
altmda, do~ru istikamette yftriimelerinin zorlu~unu, bunca ~eki§meler 
i~inde ve · engeller kar§lSmda hak da vA.sm1 hakim k1lmamn azametini, 
fertlerin gerileri asablanm~ i~ ve . dl§ dft§manlara kar§l bfttiin yardlffiCl 
kuvvetleri uyamk tutmanm zorlu~unu ~ok iyi biliyor ve o. nedenle bun
lara kar§I sab1rh .olmayt emrediyor. Biitun bunlara kat§l sabretmek ge-
rek.. . · 

· Allah'm emlrlerine kar§l sab1r.. . Gtinahlardan sakmmal:t i~in sa-
blr .. . Hakka kar§I gelenlerle cihad etmek i~in sab1r ... Her tiirlu hile-
kA.rli~a kar§l sab1r ... Zaferin gecikmesine kar§l sab1r ... Batdm ~~~Irt-
kanll~ma ve vaYllu~ma kar§I sab1r . ~ . Yard1mcmm azll~ma k~r§I sab:ir .. · 
Tehlikeli yollann uzamasma itar§I sab1r ... Nefsin siifli arzulanna kar§J 
sabtr .. . insanlann lna~Ill~ma ve sap1kll~a meyline kar§I sabif .. ~ 

E~er meydanda tayin edilmi§ bir muddet, iyi haZirlanmi§ yol az1~ 
yoksa, zaman uzaytp, ;zorluklar artmca, sab1r azallr veya tiikenir. Bu
nun i~in Allah Kur'an-1 Kerim'de sabula namaz1 aym paralelde zik
rediyor. Namaz, kurumayan bir kaynak, bitmeyen bir hazinedir. Kalbi 
siikftnete ul&§tlnr ve azmi artt1nr. Sabir ipi yalmz namazla uzar ve 
namazla birlikte oldu~u miiddet~e kopmaz. Namaz, sabra rizA.ullah'I. 
tatll yiizii, ~~ huzurunu, giivenl ve yakini ekle~. - . 

· Elbette §U zA.yif, fAni, tAkati mahdud in~ano~lunun biiyiik ve ebe
di gii~ olan il~hi kuvvete sanimas1 gerektir. Kar§1la§1lan i§ insano~lu
nun zay1f takatlm &§l.nca, mutlaka o buyftk varhktan · yardnn dilemek 
mechuriyetindc.dir. Nef.sA.ni arzulan · yenmenin, §ehvani duygulan yok 
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etmenin, hak yolunda azimle yiiriimenin, fasad ve zuliimle cihad et
menin zorla~t1g1 ~amanlarda insanoglunun 0 ezeli ve ebedi giice sa- . 
nlmaktan ba~ka ~aresi yoktur. §u maddi, fani hayatta yollann uza
ylp, ~iddetlerin artt1~ hedefe bakmca· henilz on belirtilere bile rastla
madlgi ve omriin zevale dogru yoneldigini gordugu zamanlarda elbette 
o bitmez tiikenmez, ilahi kuvvete sanlmak mecburiyetini duyar. ~er 
hareketlerin yaylld1g1~ haYir fiillerin gizlenlldigi, ufukta l§lk belirtile
rinin goriilmedigi, yolda i§aretlere rastlamlmadlg1 zamanlarda elbette 
yoneli§ yalmz O'na olacaktu. 

i§te bu gibi dar zamanlarda namazm hiiviyeti ortaya ~1kar. Namaz, 
fani . olan, insanla, baki olan Allahii Ziilcela.I arasmda bir bagdlr. Na
maz bir zerrelik damlayla, bitmez tiikenmez derya arasmda bulu§ma 
zamam ve yeridir. Namaz, kaynaYIP cO§an· bJr hazinenin anahtar1d1r. 
Namaz, fani alan §U insanoglunun bu darac1k kara par~asmdan ka
natlarup, kA.inat1 ihata eden ilahi kudretin sahasma suziilii§iidur. Na
maz, klzg1n ~ol giine§inin altmda, serln bir aga~ golgesidir. Namaz, bir 
ilkbahar yagmuru ve bitmeyen melt~mdir. Namaz, uzgiin ve yorgun 
gonullerin §efkatli bir el(ilahi kudret) tarafmdan ok§ani§ldir. Bunun 
ic;in Rasul-ii Kibriya zorluklarla kar§ll6§tlgl anlarda «Bizi ona (nama
za) c;ag1r ya :BnaL .. » ctercti. i§inin .c;ok oldugu yorgun zamanlarmcta. 
gonliinii ilahi hR3yetin derinliklerJne · b1rakmak ic;in namaz kllard1. 

lslA.m, bir il:F..det nizam1d1r. ibA.detlerde pek c;ok esrar-1 ilA.hi giz
Udir. ibadet, SOI1'SUZ yolculugun zahiresi, ruhun lstinA.dgA.hl, kalbin ci
lasldlr. Ne zaman bir ilahi emir varid olmu§Sa, bu emri, ferdlerin goniil 
r1zas1 ile kar§1lamas1 i~in kalblerin anahtan ibA.det olmu§tur. Bunun 
ic;in Allahii Teala, efendimizin omuzuna bu yiice ve ag1r vazifeyi yiik
lerken : «Ey elbisesine biiriinen... Gecenin birazl haric; olmak uzere 
kalk. Gecenin yarlSl _miktannca yahut ondan birazm1 eksilt. Yahut 
ilzerine ekle. Kur'an'1 ac;1k a~1k, tane tane oku.» buyurdu (Miizzem
mil, 1- 4). Bu a~r yiike, me§akkatli i§e ve azametli cihad devresine 
haZirllk, geceleri ihya etmek, Kur'an okumakla ba§lami§tl ... ibA.det 
kalpleri ac;ar, Allah'la kul arasmdaki ba~ kuvvetlendirir, l§i kolayla§.:. 
tmr, goniillere nur yagdlnr, ruhlara siikt1net ve huzt1r verir. IbA.det b1r 
kurtulu§ helvas1d1r. o bir menn u selvad1r. 

Ayet-i' kerime'de Allah TeA.lA., mii'minlere, kendilerine ya{nlan ezi
yetlere namaz ve sab1rla mukA.vemet etmelerini emrediyor ve' A.yetin de-
vammda: . -

· «§iiphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.>> buyuruyor. 
Allah onlarla beraberdir, sabredenleri destekler. Mii'mlnlere sebA.t 

yerir, takviye eder ve tehlikeli yoll~rda yalmz b1rakmaz. Mii'minleri 
mahdt1d ta.katlcri zaYif ku·.rvetleriyle bR3ba§a terketmez. Yol az1kl~n tu-
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kenince imdatlarma yeti§ir. Katedecekleri mesafeler uzaymca azimleri
ni artmr. (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il-Kur'an, I, 293- 295) 

Bu ayette ruhlarm kendi nefsiyle kaim cevherler olup bedende du- · 
yulanm z1dd1 olduguna, idr8.k . edici olarak oldukten sonra baki oldu
guna delalet vard1r. Cumhur'un gor\i§u de ooyledir. Diyecek olursamz 
ki; zevk ve aCIYI kavramaya bagli olan rUhani hayat butfin ki§ilerde 
ortaktlr. Oyleyse burada §ehidlere tahsis edilmesinin sebebi nedir? Ben 
derim ki; onlarm Allah'a yakmhklannm keramet ve yuceliklerinin faz
lallgma i§aret vardir. Onlann mertebesine ermeyenlerin hayat1 onlar 
gibi olmaz. Ve onlann hayatl sanki hayat detlldir. Nitekim Allah Te8.1A 
cehennemlikler hakkmda «oldUriilmez ve · diriltilmezler>> buyurinakta
dir. 

!yi bil ki; insanm nefsi Allah'm emir ve nehiyleriyle miikellef 
olan, bu nefsi cismanidir, latiftir. Bedende tJ.pk1 ate§in komure, gUI su
yunun gUle sirayeti gibi sirayet eder. i§te herkesin «Ben» derken l§aret 
ettigi §ey budur. Gerc;ek insan i§te budur. Veli, nebi de odur. Cevap 
ve davram§lanndan dolayt cezaya muhata'b olan odur. Meleklerin sec
de ettigi sirada Adem'in sulbunde olan budur. Allah'm; «Ben slzin ra•b
bmiz degil miyim?» kavli ile sorup da onlann evet, dedikleri budur. 
Dunyada lOdurulup de 't>edeninden c;Ikanlan ve gezdirilen odur. Ru'yaYJ. 
gorup, ru'yAs1yla iizUlen veya sevinen odur. Eger Allah onu tutup da 
bedenine geri dondiirmeml§ olsaydl o giremezdi. Ruh onun pe§inden 
gelir. Beden diye ifade edilen kesif cesed ve sultani ruh, Qnun taayyiln 
etme yeridir ve bu kozalak §eklinde olan kalbtir. Hayvani ruh ise onun 
taayyfin etme yeridir ve o beyindir. Ki ona kalb, akil·ve nefs ad1 verilir. 
0 da butun bedene sira.yet eden k1B1mdir .. Ancak bunun gucu beyinden 
daha fazladir. Ve en onemli tezlhilr yeri bura.SJ.dlr. HayviJ'li ruh sultani 
rUhun i.Slkelete eil§mesinden sonra meydana gelmi§tir. 0 sultnani ru
hun yollanmn yansimasmdan iblrettir. TA ki fiillerin bqlangtcl olsun. 
<;iinku hayat meselesi canh varhk ic;in far'kh ve -bilinmezdir. 0 ancak 
his, hareket, ilim, irade vs. §eklinde eserleriyle bilinir. Bu. ise hayV'ani 
ruh .uzerinde doniip dola§lr. Bu buhar, bedenle rllh arasmdaki ili§ki 
ic;in m\isait oldugu §ekilde durdugu miiddetc;e hayat varchr. Onun yok
olmasi ve elveri§li olmaktan uzaklqmas1 halinde hayat yokolur. Ruh 
bedenden zorunlu olarak c;1kar. !§te gerc;ek olfim budur. RUh bedenden 
zorunlu olarak ~1kt1~ gibi, bazan da ihtiylrl olarak ~1kar ve diledigi 
zaman tekrar ona girer. !§te sufilerin insilah dedikleri budur. Buradan 
o~enmi§ oluyorsunuz ki ehl-i sunnet ve'l-Cembt mezhebine gore r\1h, 
§U bilinen iskeletin di§mda za.ti ·bir cisimdir. (!smail Hakk1 Bursevi, 
Ri1h el-Beyan, 1; 175) 

_ Aynca bu hayatm eslti milletlerin inandiklari tiirden ruhun be
denden aynlll),asma miiteakip YR§adi~I inancmdan fa:r:kh, ozel bir ha-
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yat olmas1 gerekir. Bunun i~in baz1 ki§iler derler ki, bedenleri yok olsa, -
yansa, y1rbc1 hayvanlar veya denizdeki bahklar tarafmdan yense de 
§ehidlei' bedenleriyle ili§kilerini devim ettirirler. Onlara gore bu ha
yat, bizim mAhiyetini bilmedigimiz bir hayat tarz1d1r. Ayru kanAatlan 
payla§arak biz de deriz ki; bu hayat tarzmm nasll oldugtinu billnedi
~imiz gibi buna ek olarak bilmedigimiz §eyi tesbit de edemeyiz, deriz. 

Bazllan da cterler ki; bu hayat, Alla.h'm bir b~a bedene yerl~
tirdigi nz1k ve ya§a.ma nimetiyle nimetlendirdigi bir hayat tamdlr. 
Bu noktada baz1 -rivAyetler de serdederler: Bu rivAyetlerden birisi .mii
fessir CelAleyn'ln i§aret ettig1 hadistir. ~oyle ki §ehidlerin ruhlan Al
lah katmda ye~il ku§ bi~iminde k~plardad1r ve o ruhlar cennette u~u
§Urlar: (Bu hadis biraz eksik glbi goriininektedir. Qiinkii Miislim ve 
Tirmizi'nin Abdullah lbn Mes'ud'dan naklettigi rivAyette i!Ade §Oyle- 
dir: Ye~il ku§la.r bi~imindedir. Cennet Irmaklarmda istedikleri gibi ge
zinirler. Sonra Ar§'m altmdaiki kandilden yuvalanna donerler, buyurur
ken, AbdurrezzAk'm Abdullah lbn KA'b lbn Malik'den naklettigi rivA
yette §Oyle -btA.yurulmaktadir: <<~ehidlerin ruhlan ye§il ku§ bi~iminde 
cennette kandHlere asll1d1r. K1yamet ·gunu Allah onlan diriltinceye ka
dar burada bulunurlar.» Bu hadis gasteriyor ki ruhlar ozel bir yerde -
saklanmaktadular. Birinci hadis 1se ruhlann serbest oldugunu, dUe-

, dikleri noktaya dogru kanatlandiklannl i!Ade etmekte, sonra istedik
leri zaman doniip gelebilecekleri bir yuvalan oldugunu belirtmekted~r. 
imAm MAlik ve Siinen sahiplerinin rivAyetinde ise -Ebu DAvud miis
tesnA- l}ehidlerin ruhlarmm ye§H kU§lann kannlannda bulundugu 
cermet meyvelerinden veya aga~larmdan kesere:k yedikleri ifadesi yer 

- . 
alir. Baz1 tefsirlerde de bu rivayet na;kledilmektedir . . Bu konuda daha 
ba§ka rivA.yetler de bulunmaktamr., · 

Denildi ki; bu hayat; yA.d-1 cemil ve oldiikten sonra giizel olarak 
amlmakt1r. Yine denildi ki; buradaki hayat ve olumden maksad, dalA
let ve hidAyettir. Bu gorii§ Asamm'm rivA.yetidir. Bu takdirde Ayetin, 
«rfthunu Allah yolunda verenlere sap1klar demeyin. Onlar dogru yolda 
olanlardlr» §eklinde mA.nA.landmlmas1 gerekir. Ve yine denildi ki; bu 
hayat, salt rfthA.ni bir hayattlr. Ayetten maksA.d, onlann A.hirette diril
tileceklerini ifade etmek ve oliimiin baz1 mu§riklerin zannettikleri gibl 
salt yokluk olmad1gma i§A.rettir. Onlara gore bu ft:yet, «iyiler nimet
lerde, kotiiler cehennemlerdedir» Ayeti gibi her iki grubun da varacag1 
yer bu ikisidir, demektir. _ 

tJstA.d (Muhammed Abduh) _ bu ihtilMlan zikrettikten sonra der 
ki; ruh uzerinde arR§tirma yapan baz1 bilginler dediler ki, 'rllh Iatif ve 
eslri bir varhk olup blr cisme dayanmaktad1r. Latif beden insamn bu 
diinyada hayatmt iizerine ikA.me eottigi bile§ik cisimdir. Esiri beden vA
sttasiyla ruh, bu maddt bedende hareket eder. Ki§i oliince ve ruhu ~~-
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kmca esirl bedenle . birlikte ~1kar ve ruh esiri bedende hayA.tiyetini de
vam ettirir. E~iri beden degi§meyen, ayn§Ip bozu§mayan cismin yapl
sma sahiptir. Bizim §U duyulannuzla kavrad1~rmz cislm ise ayn§Ir, bo
ZU§Ur ve belirli surelerde yokolur. Muhammed Abduh'un bu .sOzu Ma
liki'lerin mezhebine yakmd1r. Nitekim imAm Malik merhumdan, «rUb, 
cesed gibi bir surettin dedigi rivayet edilmi§tir. Yani onun bir §ekli 
vardlr. ~ekil 1ise ancak cevher ve a'razdan olU§Ur. Buradaki a'raz'•bll
ginlerin esir d'ye if~de ettikleri §eydir. Esirin latif ve kesif s1zma ozel
ligi bulundugu bilindigine gore, hatta gftne§in I§I~ru atmosferden ge
~irenin de esir tabakas1 oldugu soy1endigine gore, ahireite mutlak olan 

· · fUhun bu esirl bedene Ui§mesini onleyecek bir engel yoktur. Sonra o, 
obur dunyada bir ba§ka bedene girer, onun i~erisinde eglenir, ge~inir ve 
ya§ar. Bu beden ku§ §eklinde de olabilir. Ba§ka §ekilde de olabilir. Mu~ 
hammed Abduh'a gore burada sozkonusu edilen hayat bilinmeyen bir 
hayatt1r. Bu hayatta §ehidlerin ruhlan diger insanlarm ruhlanndan 
aynd1r. ~ehidlerin ruhlan orada ge~inir ve nimetlere dalarlar. Ancak 
biz bu hayatm ger~ek yiiziinii ve o ruhlann erdikleri nimetlerin haki
katrm bilemeyiz ve bunu ara§tirmaytz. Qiinkii bu husfis bizim inamp 
detaytru Allah'a biraktiglffilZ gayb aleminin bir par~a.s1d1r. (Re§id RlzA., 
Tefsir el-Menft.r, II, 38- 39) 

--oOo--
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155- Andolsun ki sizi biraz korku, biraz 'a<;:hk, biraz 
da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiklikle 
imtiha:ri edecegiz, sabredenlere miijdele. 

· .156- Ki onlara bir musibet geldigi zaman; biz Allah 
i<;:iniz ve yine O'na donecegiz, derler. 

157 - i$te onlar i<;:in Rablan taraf1ndan magfiret ve 
rahmet vardlr. Hidayete erenler de onlard1r. 

Can ve Mru tmtiham 

Allah Teala, kullanm deneyip imtihA.n edecegini haber veriyor. Ni
tekim bir ba§ka ayet-i kerime'de ~oyle buyurur : ccAndolsun ki i~inizden 
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cihft.da ~1kanlar1 ve sabredenleri meydana ~1karmcaya ve haberlerlnizi 
a~1klaymcaya kadar sizi tecrube edecegiz.)) (Muhammed, 31) Bazen 
bollukla dener, bazan darhkla. Bazan korkuyla dener, bazan aZllkla. Ni·, 
tekim Allah Teal! bir diger ayet-i kerime'de §oyle buyurur: ((Allah size 
giiven ve huzuz i~inde oran bir kasabayi misal verir. Her taraftan oraya 
bolca nz1k geliyordu. Ama Allah'm nimetlerine kufrettiler. Bu yuzden 
yaptiklarma kaql11k Allah onlara a~hk ve korku belasm1 tatt1rd1.>• 
(Nahl, 112) Ctinku korkan ve ·~w kalan ki§ilerde bu s1kmt1 ve imtihAri 
apa!flk ortaya !flkar. Bu sebeple Allah 'Ieala «Korku ve a!fllk belasim» 
buyuruyor. Burada ise ((Biraz korku, biraz a~llk ve mallardan, canlar~ 
dan ve mahsullerden yana eksiklikle imtihan edeceglz)) ·buyuruyor. 
Yak1nlann ve dostlann olmesi, mallann yok olmas1, meyvelerin; ur\in
lerin ve bah!felerin ur\in vermemesi gibi imtihanlarla deneyecegiz. Ni
tekim seleften bazllannm dedigine gore, &zan burma bir tek meyve 
vermezdi. But\in btinlar Allah'm kullanru denedigi bir imtihandir. 
Kim bu imtih!nda sabrederse sevaba ul~Ir. Kim de \imitsizlige d\i§er
se, Allah'm azabm1 hak eder: Bunun icin Allah Teal! ((Sabredenlere 
mujdele>> buyurmu§tur. Mufessirlerden bazllan, bura.daki korkunun 
Allah korkusu, &!fh~n Ramaz!n orucu, mallardan eksamenin zek!t, 
canlardan eksilmenin hastahk, meyvelerden eksikligin de !fOCuklar ol
dugunu belirtmi§lerdir. Ancak bu konu uzerinde durulmas1 gereklr. En . 
iyisiili Allah biHr. 

Daha sonra Allah Te!la §U·kreden ve sabreden kullanm a!flklaya
rak buyruyor ki: ((Ki onlara bir musibet geldigi zaman ((Biz Allah lei: 

· niz, ve yine O'na donecegiz, derler.>> Bu 80zleriyle ba§lanna gelen musi
betlere teslim olurlar ve bunun Allah'm kudreti dlhllinde oldugunu ve 
O'nun kullanna diledigi §ekllde tasarrut edecegini billrler. Ve yine bi
llrler ki; Allah'm katmda, klylmet giin\inde zerre miktannca bir §ey 

, kaybolmaz. Bu inan~. onlarm Allah'm kulu olduklanru ve A.hiret yur
dunda tekrlr Allah'a doneceklerini kabullenmelerinden gelmektedir. 
Bunun icin Allah Tt ala k1yamet g\inunde onlara verecegi §eylert hem,en 
ardmdan hal>er verlyor: •i§te onlar i~in Rablan tarafmdai7 ~agfiret 
ve rahmet vardlr.->> Allah tarafmdan ovgu ve merhamet. Said Ibn Cu
beyr ise, az!btan emniyette olmak vardlr, diyor. ((Hidayete/ erenler de 
onlardir>> Mu'minlerin emiri Omer ibn el-Hatt!b der ki: Ne giizeldir 
iki denk ve iki ila vesi. l§te ((onlar icin Rabbi an · tarafmdan magfiret ve 
rahmet v'liihr>> . !yeti ik1 denktir. «H1~.yete erenler de onlardlr>> !yeti 
ise bunun ilavesidir. ilave iki dengi denkle§tirmek icin y\ike eklenen 
bir fazlallktlr. i§te onlar da bu iki nimetin yams1ra aynGa U!ve bir 
a~rllkla ddnatllmi§lardlr. Musibetler halinde istircft.'m (inn! Lil!ah ve 
inn! . ileyhi Rachin demenin) sev!b1 'hakkmda pek cok hadis vatld ol
mll§tur. Bunlar arasmda t~m Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettigine go-
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re Yfulus_ .. tJmmii Seleme'den nakleder i.d, o §Qyle demi§ : Bir gun Ebu 
Seleme Rasulullah (s.a.) m yanmdan geldi ve dedi ki; ben Rasulul
lah'tan oyle bir soz i§ittim ki bundan dolayt sevin~le doldurn. Rasillullah 
buyurdu ki; Miisliimanlardan herhangi bir ki~iye bir musibet isftbet 
ettiginde ~~ esnada dnnft Lillah ve tnna ileyhi RAcitin>> der ve sonra, 
Allah'1m bu musibetten dolayt bana miikAfAt ver, bana ondan daha ha
ytrb bir sonu~ ~lkar derse mutlakft bu istedigi kendisinin olur. tJmmii 
Seleme dedi ki : Ben bunu Ebu Seleme'den saklad1m. Ebu Seleme vefat 
edince «innft Lillah ve innft ileyhi RAciful>> dedim. Sonra Allah'1~, mu
sibetimden dolayt beni miikft!Atlandrr ve bana ondan daha hayirll bir 
sonu~ ~1kar, derum. S(lnra kendi kendime benim i¢in Ebu Seleme'den 
daha hay1rb kim olacak? dedim. iddet siirem bitince, Rasulullah · (s.a.) 
bir deriyi tabakalad1g1m s1rada benden izin istedi. Ben de elimi tabak
lama i~in siirdiigiim §e)'den ytkayarak kendisine izin verdim. Rastilul
lah'a k1hf1 lif olan bir minder serdim. Rasillullah onun iizerine oturdu 
ve 'bez:ti kendisi i~in ist'edi. Sozunu bitirince, dedim ki; ey Allah'm Ra
sillii, istegm neden olmasm? Ne_ var ki ben ~ok onurlu bir kadmim. 
Benden Allah'm beni azablandlrmasma vesile olacak bir §ey duyman
dan korkanm. Ben ya§lanml§ bir kadJ.rum ve ~oluk-~ocuk sahibiyim 
Rasulullah buyurdu ki: SOz konusu ettigin onura gelince; Allah ilerde 
onu senin uzerinden alacaktir. Zikrettigln ya§hbga gelince, senin y~
hhgm gibi ben de ya§land1m. Bahsettigin ~oluk-~uga gelince, senin 
aile~ benim ailemdir. tJmmii Seleme der ki; ben Rasulullah (s.a,) a 
teslim oldum. BOylece R~tilullah (s.a.) benimle evlendi. tJmmii Sele
me daha sonra dedi ki: Allah . TeAlA 1Jana Ebu Seleme'den daha haytrh 
birisini, Rasulullah (s.a.) 1 verdi. · 

Mftslim'ln Sahih'inde tTmmu Seleme'den rivayet edilir ki; o §Oyle 
demi~: 

«Ben Rasftlullah (s.a.) m §oyle dedi~i duyd10m: Hangi kula bir 
musibet isabet eder. ve o, «inna Lillah ve inna ileyhi Rftctun, Allah'tm 
bu musibetimden dolay1 •beni miikftfatland1r. Bana~ ondan daha iyi 
bir sonu~ ~1karn derse, muhakkak bu musibetinden dolaYI onu miika-· 
fatland1nr ve ondan daha haYirll blr sonu~ bab.§eder.» fimmii Seleme 
dedi ki: Ebu Seleme vefat edince, ben Rasillullah (s.a.) m bana bu
yurdugu gibl soyledim. Bunun iizerine Allah bana Ebu Seleme'den 
daha haytrh btrislni, Allah'm Rastiliinii verdi · · 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki;-- bize Yezid ... Hiiseyn ibn Ali'den 
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nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: .Miisluman bir erkek ve
ya m\isliiman bir kadm bir .musibeet d»c;Ar olur da onu hatlrlarsa ara
dan ne kadar sure gec;mi§ olursa olsun -der ki, gec;mi§te de olsa
bunun ic;in yeniden «innA Lillah ve innA ileyhi RAcilln» qerse, Allah 
TeAIA onun muk8.fAtm1 yeniler ve t1pkl o musibete duc;Ar oldugu g\in
ku kadar ecir ve miikAfa.t verir. Bu hadisi ibn MAce, Sunen'inde Ebu 
Bekr ibn Ebu ~eybe kanallyla ... Hz. H\iseyn'den nakleder. Bu hadisi, 

•ismAil ibn Uleyye de ... Yezid ibn HArun kanahyla Hi§A.m ibn ZiyAd'm 
babasmm Hz. H\iseyn'in klz1 Fatma'dan naklettigini, onun da Hz. Hu-
seyn'den aktardlguu rivA.yet eder. -

imAm Ahmed ibll Hanbel der ki; bana YahyA. ibn ishAk .. . Ebu 
SinAn'dan nakletti ki, o §Oyle denii§: Ben c;ocuklanmdan birini defnet
mi§tim. Kabirde iken elimi ·Ebu Talha tuttu ve beni mezarhktan dl§ar1 
gotiirerek dedi ki; sana bir mujde vereyim mi, Ben, evet dedim. Ebu 
Talha dedi ki : DahhAk ibn Abdurrah:rn:8.n · ibn, Arzeb, Ebu MfulA'dan 
nakletti ki, o Rasulullah (s.a.)m §Oyle dedigini soylemi§: Allah TeAlA 
buyurur ki: Ey ol\im melegi, sen kulumun ~u~unun rllhunu aldm 
rm? Gozunun bebegini, kalbinin meyvesini kopardm rm? 01\im mele
gi, evet deyince, Allah TeAlA, kulum ne dedi? buyurur~ Melek, sana 
hamd etti ve tckrAr sana donecegini, <<inn! Lillah ve innA. ileyhi 
RAcilln» . diyerek bildirdi. Allah TeA.lA. oyleyse onun ic;in cennetten bir 
kO§k yap ve o kO§ke Beyt'UI-Hamd (Ha'md evi) aduu ver. Ahmed ibn 
Hanbel bu hadisi Ali ibn ishA.k kanahyla Abdullah ibn MubA.rek'ten 
de rivAyet eder. KezA. aym ha.disi Tirmizi Suveyd ibn Nasr kanahyla 
ibn MubA.rek'den nakleder ve bunun garib, hasen bir. hadis oldugunu 
sayler. Rivayet silsilesinde adl gec;en Ebu SinA.n t~A. ibn SinA.n'dlr. 

-----:::-:-- t Z A H I -----

Bu konuda HA.zin §Oyle diyor : 
<<Meyvelerden ekslltme>> lyeti lle kurakllk yiiziinden meyvelerin 

,YQkolmaSl kastedilmektedir. Agac;lann bakuns:Wl~ ve iyi imA.r edllme
mesi y\iz\inden de meyveler mahvolur. Bu Ayetin tef$iri konusunda 
imA.m ~A.fii'nin buradaki korkunun Allah korkusu, ~hgm RamazA.n 
orucu, maldan ekslltmenin zekA.t ve sadaka vermek, candan ekslltme
nin hastahk, meyvelerden eksiltmenin ise, ~uklann ol\imu oldugunu 
S'Oyledigi bildiTilir. (HA.zin, Lub8Jb, I, 227) 

---oOo--- -
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158 - ~iiphesiz ki Safa ile Merve Allah'm ni§anelerin
dendir. Artlkkim haec veya umre niyetiyle Ka'be!yi ziyaret 
ederse bu ikisini detavaf etmesinde bir beis yoktur. Kim g6:
niillii olarak iyilik yaparsa muhakkak ki Allah; ~akir'dir, 
Alim'dir. 

Safa ve Merve 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bana Siileyman ibn Davud el
Ha§imi... Urve'den nakletti. ki, Hz. A.i§e (r.a.) ona <<~iiphesiz ki Safa ile 
Merve AHah'm ni'§anelerindendir. Art1k kim hac& veya umre niyetiyle 
Ka'be'yi ziyaret ederse bu ikisini de tavar etmesinde bir beis yoktur. 
Kim goniillii olarak .iyilik yaparsa muhakkak ki Allah ~akir'dir, Alim' 
dir.» ayeti hakkmda ne dersin? dedi. Allah'a andolsun ki bu ikisinin 
tavaf edilmemesinde hi~ blr beis yoktur, dedim. Bunun iizerine Hz. A.i§e, 
ey yegenim gok kotii soylersin. Eger o senin yorumlad1gm gibi olsaydi, 
ayet-i kerime bu ikisini ziyaret etmemekte bir beis yoktur, anlamma 

( r~ J ~')' ,:,\~ L~ ~ - ) buyururdu. Bu . ayet-i kerime Ansar 
h~kkmda nazil olmu§tur. Onlar miisliiman olmazdan · once, dagm ete
ginde azgm Menat'a sayg1 besliyorlard1. Ona sayg1 besleyenin Safa ile 
Merve aras1m ziyaret etmesi zor oluyordu. Bu .durumu Rasulullah:a 
sorai:ak ey Allah'm Rasiilii cahiliyet devrinde biz Safa ile Merve ara
sml ziyaret etmd:ten kagm1rd!k, dediler. Bunun iizerine Allah Azze ve
Celle bu ayet-i kerime'yi inzal buyurdu. Hz. Ai§e dedi ki: Bilahere 
Rasulullah (s.a.) Safa ile Merve'yi tavA.f etmeyi siinnet kllmi§tlr. Bu 
ikisini tavar et-memek olmaz. Buhari ve Muslim bu hadisi tahri<; etm;~
lerdir. Bir ba§ka rivftyette ise Ziihri der ki; ben pu hadisi Hi§am oglu, 
Haris oglu, Abdurrahman oglu Ebu Bekr'e oku::lugumda, dedi ki: Bu 
bilgiyi ben duynm§ degildim. Ancak ilim ehlinden baz1 ki§ilerden duy-

. tluguma gore, onlar §Oyle demi§lerdir: Halk -A.i§e'nin zikrettikleri 
miistesna- diyorlardi ki; bu iki ta§ ara.smda tavar yapmam1z cahi
liyet adetidir. Ansardan ba§kalari da dediler ki, biz Beytullah'I tava.f 
etmekle emrolunduk. Safa ile Merve ara.sm1 tavar . etmekle emrolun~ 
mad1k. Bunun iizerine Allah Teala cc~iiphesiz ki Safa ile Merve Allah'm 
ni§anelerindendir .. ;» ayetini inzal buyurdu. Ebu Bekr ibn Abdurrah
man dedi ki; belki de bu ayet bunlar ve onlar hakkmda nazil olmU§-
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tur. Bu hadisi Buhari, Malik kanahyla H~am ibn Urve'den, o da ba 
basmdan o da Hz. Ay§e'den yukar1da ge~tigi §e·ldlde rivayet etmi§tir. 
Sonra Buharl der ki; bize Muhammed ibn Yusuf ... As1m tbn '8\iley
man'dan nakletti ki, o: 

i';.:_..j,~~~ i1 .. \l1 .;1_· .... ~\J)~J~ ;jj"lj~l~~~~~~..;,.) .!liC.~ ~~~\:_ , , .,, . y ...,, , , u, , , .v-
• • i " ' , • 

dl ·~·. ;··t\·~ ... , 'l~':.~ll''~:~~t.61 . f. .:r. J.rJ ..J.~ o.)J 

Ben Enes'e Sa!a ile Merve'den sordugumda, Enes §oyle dedi: Biz 
Safa ile Merve'nin tavat edilmesini cahiliyet adeti sarur ve islam'm 
onu yasakh~bgmt kabul ederdik. Bunun iizerine Allah Azze ve Celie 
u~\iphesiz ki Safa ile Merve Allah'm ni§Anelerindendir ... >> ayetini inzai 
nuyurdu. 

Mii.siim'in Sahih'inde Cabir'den nakledilen uzun bir hadiste; Ra
sUlullah (s.a.) m Ka'lbe'yi tavaf ediE_ bitirdikten sorira, Rukne gelerek 
Hacer-i Esved'e dogru istilam ettigi, sonra Safa kapiSmdan ~1karak 

<<§iiphesiz ki Safa ile Merve Allah'm ni§anelerindendir ... ,, ayetini oku~ 
dugu zikredilir. Sonra peygamber, ben Allah'm ba§ladi~yla ba§lanm; 
buyurmu§tur. Nesei'nin rivAyetinde· ise usiz Allah'm ba§ladl~yla ba§-
laym>> §eklinde varld olmm~tur. . 

Ahmed ibn Hanbel der ki; bize §iireyh ... Habibe Bint Ebu Tec
cA.t'tan naklettl kl, o §Oyle demi§: Ben Rasdlullah (a.s.) m insanlar 

. onun oniinde ve o insanlarm arkasmda iken Safa ile Merve'nin arastru 
tava! ettigini gotdiim. 0 kO§uyordu. Hlzh ko§maktan dlz kapaklanrun 
a~lldlgm1, ortii~iiyle on~ orttiigunii goriiyorctum. Ve ko§unuz, muhak
kak ki Allah size ko§mayt yazdl, dlyordu. imam Ahmed tbn Han bel... 
Sa!iyye Bint §eybe'den rivayet eder ki,' kadmm birisi ona Rasulullah 
(S.a.) 111 Safa ile Merve arasmda ko§arken, size ko§ma yaZildi, kO§unuz 
dedigini duvdugunu, haber vermi§. Bu hadise .dayanarak baZI mezheb
ler SafA ile Merve arasmda sa'y edip ko§manm haccm riiknii oldugu
nu kabul etn'i§lerdir. §afll'nin ve ona uyanlann mezhebi budur. Ba
ztlan da onun haccm riiknii olmaytp vacib oldugunu hatta mii.stehab 
oldugunu 80ylemi§lerdir. Tercih edilen gorii§ . birincisidir. Ciinkii Hz. 
Peygamber Safa ile Merve arasmda tavA.! etmi§ ve «Siz ibadet §ekille
rinizi benden ahrstruz., buyurmu§tur. Binaenaleyh Hz. Peygamberin 
haec ederken yapti~ her §e'Y vacibtir ve hacca gidenierin onu yapmas1 
gereki!. Ancak delil ile ~1kanlan miistesnadir. En iyisini Allah bilir. 

Allah Teala Safa ile Merve amsmcia tavatm Allah'm ni§anelerin
den oldugunu beltrtmi§tir. Yani Allah Teala bunu, ibrahim Halilullah'a 
te§ri k1ld1gi haccm erkamndan oldugunu bildirmi§tir. tbn .Abbas'm ha- · 
disinde de daha once ge~tigi gibi, Safa He Merve arssmda sa'y; Hz. Ha-
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---iZAHI-----

islam ve cft.hiliyyet gelenekleri noktasmdan §.yeti tefsit eden Sey
yid Kutub §fiyle dlyor: 

Bu A.yetin niizul tarihi hakkmda kat'i bir r~vft.yet yoktur. Tercihe 
§ayan olan kavil, bu A.yetin klblenin degi§tirilmesini Amir olan A.yetten 
sonra in.ini§ olma.<lldlr. 0 Ylllarda Mekke, miisliimanlar icin bir dar'iil
harb olmu§tu. Buna ragmen miisliimanlardan baz1lan miinferid ola-
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rak hac ve umre yapma imka.ium buluyorlard1. Bunlar safa ile Merve 
arasuu tavaf etmekten ~eklnmekte idiler. Bu hareketleri, aldtklan ter
biyenin ve ruhlarmda iman mefkftresinin meydana getirdigi ayd.mllgm 
ifadesiydi. Ve bu aydmhk, cahiliyet de~de yapt1klan her §eyden on
Ian ahkoyuyordu. Bu baklmdan o derece hassls idiler ki; cahiliyet dev
rinde yaptlklan her §eyden ~ekinir oldu~ar ve o §eylerin isiAm'da ya
sak oldugu kanaatma vardllar. Bir ~ok miinasebetlerde miislunianla
rm bu hassAsiyetlerine a~1k~a rastlanmakta idi. Ve bunun rniisbet te' 
sirleri, rl1hlar1mn derinliklerine kadar inmi§tir. Onlarda, §Ullrlu bir 
i'tiraf hassas1 meydana getirmi§ ve bu i'tirA.f duygusu cAh!liyyet dev
rinden kalma !detlerine nefretle bakmalanm saglaffil§tl. Artlk ne o 
hayat kendilerine, ne de -kendileri o hayatm mall olabilecekti. 0 kok- • 
mu§, o deni hs.y~ ta ·donii§ diye bir §ey tasavvur olunamazdi. 

Araplann bu son hayat safhalanm gozden ge~irdigimiz zaman, bu 
a:kidenin onlann hayatmda meydana getirdigi miithi§ te'sirleri hay
retle mii§A.hede ederiz. Davram§lannda oylesine miikemmel bir degi§
me olmu§tu ki, sanki Hz. Peygamber bunlan tutup, var giiciiyle silke 
silke biitiin pisliklerini dokmii§ ve elektrik ak1mmm atom par~alanna 
yeni §eklller verdigi gibl, biinyelerindekl hiicreleri ye11i bir diizene sok
mu§, yeni bir dokuyu§ lie dokumU§tu. 

i§te islAm budur... Cahiliyet devrine ait §eylerden tamamen Sly
nhp, o devrin her tiirlii gelenekleriyle alakayt kesmek ... Allah niz!mi
mn yeni tasavvurunu her cephesiyle kalblere yerle§tirebilmek l~in, cA
ntliyet devrjnm goniillerdeki kalmtllanm sokiip atmak ... i§te, ancak 
bunlar tahakkuk ettikten sonrad1r ki islam, beis gormedigL baz1 c!hi
liyet Adetlerinin tatbikatma miisaade etmi§tir. Fakat onlan da ashndan 
kopararak, islam poLasmda eriterek miisAade etmi§tir. Artlk miislii
man onlan yaparken, c!hiliyet devrinden kalma bir Adet oldugu i~in 
degil, islam mefkuresine istinad eden yeni bir emir sayd1~ i~in yap
lni§tir. 

i§te burada, o derin terbiye nizammm bir ni.imunesini goriiyoru~ 
Ayet-i kerime Saf! ile Merve'nin Allah'm §erurinden bir §i!r oldugunu 
bildiriyor... (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, I, 310- 311) 
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159 - lndirdigimiz, aQik delilleri ve hidayeti, kitabda 
insanlara ~Ik:Qa beyan ettikten sonra gizleyenlerei muhak
kak ki onlara, Allah la'net eder ve la'net etmek $Amndan 
· olanlar da la'net eder. 

160 - Ancak tevbe edenler, islah edenler ve CgerQegD 
soyleyenler miistesna. Ben; onlarm tevbelerini kabul ede-. 
rim. CCiinkii) Tevvab, Rahim'im Ben. 

161- GerQekten kiifredip de, kafir olarak olenler: (var 
ya> i§te Allah'1n, meleklerin ve biitiin insanlann la'neti on
larm iizerinedir. 

162 - Onun iQinde temelli kalacaklard1r. Onlardan ne 
azab hafifletilir, ne de yiizlerine bakllrr. 

Hidayeti Gizleyen Kafirler 

Bu; peygamberlerin getirdikleri ve dosdogru ama~lara miiteveccih 
a~1.k belgeleri, kalplere fayda veren hidiyeti inkar edenlere §iddetli 
bir tehdiddir. Ailah TealA'nm peygamberlerine indirdigi kitaplan va
sttastyla kullanna a~tkladt~ hakikatlan gizleyenler i~in ag1r bir teh
diddir. Ebu'I-A1iye der ki; bu ayet ehl-i kitab hakl<.JD.da nazil olmu§
tur. Onlar Hz. Muhammed (s.a.) in stfatlanm gizlemi§lerdir. Aynca 
Allah TeAIA bu davram§tan dolayt kendilerini la'netleyecegmi bildir
mi§tir. Nas1l, bilgin ki§iye; denizdeki ballk, navadaki ku§ dahil olmak 
iizere her varhk magfiret dilerse, bilginlerin aksine onlara da her§ey 
la'net eder. Miisned bir hadiste birbirine bagh yollarla Ebu Hiireyre ve 
digerlerinden nakledilir ki RasU.lullah (s.a.) §Oyle buyurm~tur: Kime 
bir bilgi sorulur da o kin;se bildigini gizlerse klyamet giiniinde ate§ten 
bir gemle gemlenir. Sahib bir rivayette Ebu Hiireyre (r.a.); eger Al- . 
lah'm kitabmda bir ayet olmasaydt kimseye bir sOZ Soylemezdim de
mi§ ve ((indirdigimiz a~1k delilleri ve hidA.yeti kitapta insanlara a~lk~ 
beyA.n ettikten sonra gizleyenlere, muhakkak ki onlara Allah la'net eder 
ve la'net etmek §A.nmdan olanlar da la'net eder» A.yetlni okumu§. :lbn 
Ebu HA.tim der ki; bize Hasan ... Berra lbn Azib'ten nakletti ki, o §oyle 

Tefsir, C. lli .- F. 41 
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demi§: Biz Hz. Peygamber'le bir cenazede idik. Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki : Dogrusu kafirin iki goziiniin oniine bir daroe ile vurulur ki 
insan ve cinlerin dl§mda biitiin canlilar onun sesini i§itirler. Ve o sesi 
i~iten her canl1 ona la'net eder. l§te Allah Teala'run: «La'net etmek §A.
nmdan olanlar da la'net eder» kavliyle kasdedilen budur. Yeryiizlinde 
kurakllk ba§gOsterince hayvanlar; bu ademogullannm giinahkarlanrun 
yiiziindendir, Allah &demoglundan giinahkarlara la'net etsin, derler. 
Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes ve Katade «La'net etmek §amndan olanlar 
da la'net eder>> ::i.yetini, onlara Allah'm melekleri ve mii'minler la'net 
ederler, diye tefsir etmi§tir. 

Ve ardmdan Allah Teala tevbe edenleri bu gruptan istisna etmek
tedir: 

<cAncak tevbe edenler, islA.h edenler ve halkk1 soyleyenler mii.stes
na.» Yani durumlarmdan vazge~ip amellerini ve hallerini islah edenler 
ve insanlara gizledikleri ger~egi a~Iklaya;nlar miistesnadlr. «i§te ben 
onlarm tevbelerini kabul ederim. Qiinkii. Tevvab, Rahim'im Ben.» Bu 
ayet de gO.steriyor ki kiifre veya bid'at'a da'vet eden ki§i, ··Allah'a tevbe 
ettigi zc1man, Allah onun tevbesini kabul buyurur. Rivayet edilir ki~ 
g~mi§ milletlerden bu gibilerin tevbesi kabul edilmezdi. Ancak bun- -
lann te.vbesinin kabul edili§i, tevbe ve rahmet peygamberinin §erlatm
t:la yer almi§tlr. Allah'm salat ve sellmi onun iizerine olsun. Sonra Hak 
Teala kendisine kiifredip oliinceye kadar ayru hal iizere devtm edenler 
hakkmda «Allah'm, meleklerin ve biitiin insanlann la'neti ·onlann ils- -

. tiinedir» buyuruyor. Klyamet giiniine kadar ardarda gelen la'net on
laradir, sonra da azab hi~ hafifletilmeyecek olan cehenneme yar ola
caklardir. Onun i~inde temelli kalacaklanhr. Onlardan ne azab ha- _ · 
fifletilir, ne de yiizlerine bak11ir. Bir a!,! bile onlann durumu degi§mez. 
Azab yok olmaz. Siirekli olarak ardarda gelen azab j~erisinde klvra-
mrlar. Bu halden Allah'a s1gmir1z. Ebu'l-Aliye ve ~de derler ki; -
AStir k1yamet giiniinde_ durdurulur -ve ona once Allah, sonra melekler .-

. sonra da biit5n insanlar la'net ederler. 

----tZAHI----

Kiifiir KavraiDI 

Mevdudi. ayette bahis mevzftu edilen ktifiir konusunda §U bilgilerl 
veriyor: 

Ara~a «kufur)) kelimesir.in tam kar§lh~ gizlemek ve saklamak 
demektir. Bilahare, hakikab g):lemek ve tmA.n hilA.fma _inkar mA.nA.smt 
aldl. 
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((ima.n)) i.se inanmak, kabul etmek ve teslim olmak demektir. «Kil
fiir» de lnanmama:k, inkftr etmek ve kai"§I gelmektir. Kur'aru- Kerim'e 
nazaran bir ki§inin kilfriine sebep olan hailer §Unlardir: 
~ 

1 - Allah'a hi~ imftn ·etmemek yahut O'nun ulviyetine ve ibftdete 
laYlk tek bir ila.h olarak, kftinatm ve hepimizin sahibi bulundu~unu 

· kabUl etmemek. 

2 - Allah'1 kabul edip de, O'nun emirlerini ve rehberli~ini haki
kat ilminin ve h~at nizS.mirun yegftne kayna~I olarak, kabul etme
rnek. .. 

3 - ilfthi pre~ipleri kabul edip de, Allah tarafmdan ilfthi rehber
lik ve ilfthi emirierle gonderilen rasullerin selfthiyetini kabul etmemek. 

4 -'--- Baz1 Rasulleri kabul edip de, bazllanru kabul etmemek ve di
~erlerini inkftr husftsunda tarafgirlik yapmak ve kaprise kapilmak. 

5 - islftm akftidini ve onun hayat prensiblerini ve Rasuliin telki
na.tmi topluca -veya kiSmen reddetmek. 

6 - · B~t\in bu hususlar1 kabul edip de, ilfthi emirleri kasten -terk 
etmek v~ bu davram§ta isrftr ile, ~slimiyet yerine isyftn havatl siinne
ye deva.m etmek. 

Yukardaki biitiin menfi dii§iince ve ameller, Allah'a kar§l isyftn
dir ve Kur'ari-1 Kerim'e gore kiifiirdiir. Yukardaki mftnftlanndan mft
adl, kiifiir kelimesi Kur'an-1 Kerim'de bazen nankorliik, nasslan illhi 

. arzuya uymayacak §elkilde kullanmak ve bir kimsenin velinimetine kar
§1 tsyftn tutumunu'"' benimsemesi, nankorlii~iin yerine kullamlmi~tir. 
(Mevdudi, Te11him el-Kur'an, I, 180- 181) 

------oOo~--
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~ ;~A~~~~l~~\S~jA\J 
163 - Sizin 11Ahiniz bir tek ilahtlr. O'ndan ba~ka hic;

bir ila.h yoktur. 0' dur Rahman, Rahim. 

Allah TeaH. uluhiyyetteki e§Sizli~ini, §erikinin ve benzerinin bu
lunmadi~mi, bir tek e§Siz, benzersiz ve kimseye muhtft~ olmayan ilfthm 
Rahmftn ve Rahim olan Allah oldu~nu haber veriyor. Rahmftn ve 
Rahim i&imlerin'in tefsiri surenin ba§mda ge~mi§tl. Hadis-i §erif'de va
rid olur ki eehr tbn Hav§eb ... Esma Bint Yezid kanallyla RasUiullah 
(s.a.) m §oyle buyurdu~unu nakleder: Allah'm en biiyiik ismi (ism-i 
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· A'zann) §U iki ayet-i kerime'dedir: ((ilah1mz bir tek ilaht:lr. O'ndan 
Oa§ka hi<;bir ilah yoktur. O'dur Rahman, Rahim>>, ccElif, Lam, Mim. Al
lah, ondan ba§ka ilah yoktur. O'dur Hayy ve Kayyfun.» AUah 'I'eala ulu
hiyetteki e§sizligini; gokleri, yeri ye ikisi ar~mda bulunanlan kendisi
nin yarartJt1~m bildirerek delil getiriyor .. Bu ikisi arasmda, Allah'm bir
ligini gosteren yaratlklan yaYJp, dag1tt1guu beyan ediyor: 

----1 Z A HI-----

Allah'm birllgi konusunu kelami ve felsefi noktadan izah eden 
RAzi' §U ma:Iumat veriyor : 

Razi'ye Gore .itah Kavrann 

lyi bil ki; ilah lafzmm tefsiri konusunda besmeleyi a~1klarken J.z8.
hat vermi§tik. ccBir» e gelince, bu konuda birk~ mes'ele vardlr. 

Birinci mes'ele: Ebu Ali der ki: Bir (Vahid) lafz1 iki §ekilde kul
lamh:r : Biri isim, digeri de s1fatt1r. S1fat olmayan ve isim olan ccbir», saYJ 
sayarken ccbir, iki, U~ ... » diye Siraladi~mz saYJlar basamagmdaki ccbirn 
dir.~ Bu ((bir» s1fat degil, isimdir. Diger say1 isimleri d~ boyledir. S1fat 
olarak kullamla.n ((bir» ise, ccbir adama rastladlm, §U bir tek §eydir>> 
dedigim zaman kulland1g1m ccbir»dir. Bu isim Hak Subhanehu ve TeAla 
i~in kullamldl~nda Alim ve Kadir Sifatl gibi ccbir»in de Allah'm s1fat1 
olmas1 caizdir. Yine ccbir tek §ey» sozumuzde oldugu gibi, isim olmas1 da 
caizdir. :Btrinciyi ccsiztn nah1mz bir tek naht1r.» ayett takvtye etmektedir. 
Ben derim ki; bu kelimenin akll baklnnndan tahkiki §Oyledir: Akll bak1- . 
mmdan ccbir» oldugu dogrwanan §eyler birlik kavrammda mli§terek, 
ancak mahiyyetleri ve ozellikleri baklmmdan farkh birlerdir. Yani cev
her, a'raz, cisim veya mucerred olmak baklmmdan ayndlrlar, demek 
istiyorum. Ke.za bunlardan herbirini ayn ayn kullanmadan da dogru 
olabilir. Yani onun mA.hiyyetinin «birn oliD.aSl; «bir» olmakla beraber. 
bqkalanndan ayn olmas1 gibi. Oyleyse cevherin cevher olmas1 s<>zge
limi ayn bir §eydir de, ccbir» olmas1 ayn bir §eydir. Bu ikisinin birle§igi. 
olmas1 ise ayn bir §eydir. ccBir» lafZI, bazen mucerred bir anlam olarak 
birligt gosterir ki bu, isimdir. Bazan da bqka bir §eyin s1fat1 olarak 
ccbir» oldugunu ifade eder ki, bir bqka §eyin niteligi, olarak elde edildigi 
zaman ooyledir. i§te s1fat olarak blrligtn anlam1 budur. 

lkinci mes'ele: Birlik zAtm fizerine artlk bir s1fat, IDidlr, degll mi
dlr? Bu konuda ihtil8.f vardlr. Bir grup der ki; birlik zAtm iizerine art1k 
bir s1fatt1r. Onlar delil olarak derler ki; biz ((§U cevher bir tekdlr» de
dfglmizde onun cevher olmasmdan anla§Ilan §ey, bir tek olmasmdan 
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anla§Ilan §eyden aynd1r. <;iinkti «bir>> olmak bak1mmdan cevhere a'raz 
e§lik ed.er de, cevher olmak bak1mmdan .e§lik edemez. Aynca onun cev
her olmas1 «birll olu§undan ayn . olarak da dti§tintilebilir. Bilinen §ey, 
bilinmeyen ~eyden ayndlr. Kaldl ki bir §eyin «bir>> olmas1 cevher ol
masmm ayru olsayd1 bizim, ((cevher bir tekdir» dememiz ((cevher cev
herdir» dememizin yerine ge~mesi gerekirdi. Aynca cevherin kar§I
smda a'raz yer allrken, «bir» in kar§ISmda ~ok yer allr. Oyleyse cevhe
rin birr;ok· olmasmdan anla§Ilan §ey, ya olurnsuz veya Dlumlu olmasl
dlr. Olwnsu?: oln:as1 dogru degildir. Qtinkti ol~uz olsaydl «bir» lik 
~oklugun netyedilmesi olurdu. <;okluk; ya olumlu veya. olumsuz olur. 
Eger r;okluk olumsuz ise ve teklik de olumsuzlugun nefyedilmesi ise; tek
lik olumsuzlugun olumsuzlanmasi olur ki, olumsuzlugun olumsuzlan
masi olumluluktur. istenen de zaten budur. Eger ~okluk olumluluk ol
saydl, ~oklugun teklerin btitiinti olmaktan ba§ka bir manasi olmazdl. 
Eger teklik ~oklukla beraber olumsuzluk olsayd1, yoklann toplaffil var 
olan bir §ey olurdu ki bu, muha.Idir. Oyleyse <<bir» ligin olumlu ve za
tm tizerine eklenmi§ artlk bir s1fat oldugu sabit oluyor. Aynca bu ar
tik s1fatm; zihnin d.ts1nda ger~ekle§mesi ya mtimktin degildir veya 
mtimktindtir ·Bir~ncisi bitildlr. Aksi takdirde zihinde olan §ey, zihnin 
dt§mda olana uygun olmaz. Ve bundan da §U netice ~1kar; kendi ken
dine bir tek olan §ey, tek olamaz. Halbuki bu, muhaldir. Zira biz, za
ruri olarak biliyoruz ki; bir tek olduguna htiktim verilen §ey; zihnl, 
arazi ve i'tibari o1arak varolmazdan once kendiliginden bir tekdir. Bu
rada §U sabit oluyor ki, bir §eyin ((bir tek» olmas1 onun zatma eklenm~ 
art1k ve olumlu bir s1fatt1r. Ve o zatm kendisi ile kaimdir. Birligin olum
lu bir nitelik olmasrm kabul etmeyenlere §6yle delil getirilir : Eger bir
lik zatm tizerinde. ona eklenmi§ art1k bir s1fat ise, birlerin bir olmalan 
bakmundan mft.hiyyet itiban ile e§it, taayytin edi§leri (tek tek e§yada 
belirmeleri) itibariyle birbirinden ayn olmalan gerekirdi ki bu, birligin 
bir ba§ka btrligi olmasm1 gerektirir ve o birlik de sonsuza kadar bir 
ba§ka birligi icft.bettirirdi. Halbuki bu, muhaldir. 

'O'~tincti mes'ele: «Bir», ona <<bir» denilmesi yoniinden ooltimlene
meyen bir §eydir. Zira bir insanm insan olmak bakurundan iki insan 
haline ooltimlemr.esi imk!DSIZdir. Aksine insan, klsimlara ve parr;alara 
ooltinebilir ki, bu birlikten ayn degildir. Hatta say1 bak1mmdan da ooy
ledir. Zira bir tek on, bir tek on olmas1 baktmmdan onda, birlik vardlr. 
Ben ild on diyorsam iki onu bir defada soyledi~im ir;in ona bu bakim
dan birlik anz olmU§tur. DolayiSiyla varhklarda birlikten aynlmak im-. 
kins1zchr. Bunun i~in bazi insanlara wr olu§ balammdan birlik kU§
kulu g6rtilmii:jttir. Bu sure-tie onlar kendisi i~in bir oldugu dogrulanan 
her varolarun kendi nefsiniri va.rh~ onun birligi olmU§ gibi bir zanna 
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du§mu~lerdir ki, ger~ek hi~ de boyle degildir. Qiinku YIU'ilk bir ve ~ok 
diye boliinemez. 

DOrdiincu me~'ele: Hak Subhanehu ve Teala iki bak1mdan «bir tek» 
dir. Birincisi; O'nun zatl bir ~ok §eylerin birle§mesinden meydana gelen 
bile§ik bir zat degildir. ildncisi de O'nun varh~nm vacib olmas1 ve 
butiin miirnktinlerin varllgmm ilkesi olmas1 bakmundan O'na e§lik 
eden hi~bir §eyin bulunmamas1d1r. Cevher-i ferd -:-<>nu var sayanlam 
gore- birinci yorumla tekdir. Ama ikinci yorumla tek de~ildlr. Birincl 
.yorumun bir tek olu§unun de}ili §Oyledir: Eger o bile§ik olsayd1 onUJ.l 
ger<;ekle§mesi, bolumlerinden her birinin ge~kle§mesine muhta~ olur
du. Cuz'lerinden her biri ise kendinin gayndir. Oyleyse her bile§ik ken
dinden ba§kasma muhta~t1r. Ken'dinden ba§kasma muhta~ olan her 
§ey de kendi,l)i i~in mUmktin, ba§kas1 i~in vacibtir. Bu tse .bilqiktir ve 
ba§'kasma muhta~ oldugundan kendisi i~in mumkundur. Boyle olma
yan bir §eyin bilt-§ik olmas1 imkans1zdir. Oyleyse Allah Tea.a'mn ha
kikati; hi~bir §ekilde ~klugun bulunmadi~ bir tek birliktir. Onda ci- · 
simlerde oldugu g1bi, mikdft.r baklmmdan ~okluk yoktur. Fas1l ve cins
ten bile§en butut' i~in veya mahiyet ve §ahislanmadan (te§ahhusJ bi
le§en §ahls i~in olan manevi ~okluk yoktur. Ancak bir. ~oklan bakl
rmnftan bu hususun anlatilmasi zor olmu§tur. Zira Allah Subhanehu 
Alim, Kadir, Hayy ve Murid'dir. Bu Sifatlardan anla§1lan; ya onun za.
tmdan anla§Ilamn kendisidir veya degildir. Birincisi bir ka~ baklmdal) 
batlldir. Bizim Cenab-1 Hakk'm zatm1 bu Sifatlann her birlnden ayn 
ayn du§unmemiz mumkUnd~r. Bunu dii§tinmemiz mumklin olsa da 
hi~ §Uphesiz ki, bu s1fatlardan her birini Cenab-1 Hakk'a mahsfts ol~ 
zat1 dii§unmeden ayn olarak du§unmemiz mum:kundur. Hatta O'nun 
hususi zatl ma'lum degildir, diyenler baklmmdan da gereken budur. On
tar derler ki; Cenab-1 Hakk'm husilsi zati ma'luin degil, s1fatlan ma'lftm
dur. Ma'lftm cHan ise ma'lftm olmayan §eye ayklnd1r. DolaYJ51yla bust
fatlar zatm uzerine eklenmi§ arti'k §eylerdir. Ikincisi; bu Slfatlar zatm 
kendisi olsaydl, bizim zat hakkmda, «o, bilendir veya bilen degildir>) 
oozumuz; zat zattir veya za.t degildir, soziimiiztin yerine ge~mesi gere
kirdi. Ara§tirma bak1rmndan bunun . olumlamp olumlanmamas1 uzerine . 
delllin dayandmlmasl ihtimali imkft.nslz degildir. Qunku zat, zattlr 
dendiginde, herkes zarftri olarak bunun dogrulandigm1 kabul eder. Yi
ne :z§.t, zat d.:.glldir, dendiglnde herkes zarftrl olarak ZA.tm yalanlandigJ
ru bilir. (jyleyse bizim, «zat bilendir veya bilen degildir» soziimuz, za.tm 
zat1 i~in, «zat, zat degildir» ooziimuz mesa:besindedir. BOylece ogrenmi§ 
oluyoruz ki; bu s1fatlar zatm iize'line artik (zaid) §eyler degildlr ( ... ) 
(RAzi, Tefsir el-Kebir, IV, 168 - 170) 
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. 164 - Siiphesiz ki; goklerin ve yerin yaratih~1nda, ge
ce He giindiiziin degi~mesinde, insanlara yararh f?eylerle 
denizde alnp (giden) gemilerde, Allah'1n gokten indirip. 
yeryiiziipii oliimiinden sonra dirilttigi suda, her tiirlii can
hyl orada yaymasmda, riizgarlann degi~tirilmesinde, gok
le yer _arasmda emre haz1r bekleyen bulutta elbette akle 
den bir kavm· iQin ayetler vardlr. 

Yaratlb§ Mucizesi 

~uphesiz ki bunca yiiceligi, geni§ligi, hareketli sabit gezegenleri ve 
donen yorungeler; ile goklerin yaratlli§mda; ini§li, ~Iki§h dag1, golu, 

. denizi, ovas1, verimli, verimsiz ara.zisi ve daha. pek r;ok faydalanyla 
yeryiiziiniin yaratlh§mda; geceyle gunduzun birbiri ardmca ini§inde 
lyetler vard1r. Allah Te~Jl'rtm bir . ba§ka a.yette buyurdugu gibi: ccAya 
eri§mek, gune§e du§mez, gece de giinduzu ge~emez. 'Her biri bit yorun
gede yiizerler.» (Yasin, 40) Bazan gece k1sahr, giinduz uz::tr. Bazan gun
duz geceden, bazan da gece gunduzden r;alar. Allah Teal~'mn buyur
dugu gibi: ccGeceyi gunduze katar, gunduzu geceye katar.», ccBir orulan 
arttmr, bir bundan arttmr.» cc.insanlara yararh §eylerle denizde ak1p 
(giden) gemilerde.» Yani gemileri bir yandan bir yana ta§Imak i~in 
insanlann ya§amasma ve faydalanmasma vesile kilmak uzere denizi 
musahhA.r lr.Ilmasrnda; bir ikllmde olanlan obur iklime, obur iklimde 
olanlarl bir i:klime ta§Itmasmda ve ccAllah'm gokten indirip yeryiizunu 
oliimunden sonra dirilttigi suda» ayetler vard1r. Yasin suresinde buyu
ruldugu gibi: cci§te. onlara bir Ayet: Olu yeri diriltir ve oradan taneler 
~Ikanr1z da ondan yerler. Orada hurmahklar ve uzum baglan varederiz . 
Aralannda pmarlar fi§klrtmz. Onu ve elleriyle yaptlklanmn ilrifillerlnl 
yesinler. H!IA §Ukretmezler mi? Yerin yeti§tirdiklerinden, kendi1erinden 
ve daha . bUmediklerinden cift <;ift yaratan Allah ne yucedir.>> (Yasin, 
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33- 36) «Her turlU canlly1 yerde yaymasmda» degi.§ik §eklllere, renklere, 
faydalanna, zarar.' arma, buylikluklerine, kuquklfiklerine ra~en can
lmm dag1hmmd::t ayetle!" vardlr. 0, hepsini bllir, nZlklanchnr ve hl~bir 
§ey O'nun bilgisinden sakh kalmaz. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i 
kerime'de §Oyle buyurur: «Yeryuzunde y~§ayan butun canlllarm nz
klm vermek Allah'a mahsti.Stur. 0, canWan ba.Dalann sulblinde karar
la§ml§ ve analar111 rahminde kararlqmakta ikeil de bilir. Her §ey apa
~rk bir kitaptad1r.» (.Hud, 6) «Ruzgarlann degi§tirilmesinden Bazan rah
met, bazan azab getirmesinde, bazan bulutlan toplaylp, bazan dagltma
Slnda, ayetler vard1r. GOkle yer arasmda emre haz1r bekleyen bulutda. 
Allah'm istedigi §ekilde yerlerde ve topraklarda emre amade bekleyen 
bulutlarda. Evet butun bunlarda «El:bette akleden bir kavim i~in ayet
ler vard1r.» ButUn bunlar Allah'm birliginin apac;tk delilleridir. Nitekim 
Allah Teala Al-i imran suresinde §oyle buyurur: «GOklerin ve yerin 
yarattll§mda, gece ile gunduzun birbiri ardmca gelmesinde, aktl sahip
leri ic;in §liphesiz ki ayetler vardtr. Onlar ki ayaktayken, otururken, yan
lan listu yatarken, Allah't anarlar. Goklerin ve yerin yarattll§tru dli§[i
nurler. Rabbtmtz, Sen bunu bo§una yaratmadm. Tenzih ederiz Sen!. Bizi 
ate§in azabmdan koru derler.J) (.Al-i imran, . 190 -191) 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki; bize Muhammed ibn Ah
med... ibn Abbas'tan nakletti ki, o §oyle dmli§ : Kurey§liler Hz. Mu
hammed (s.a.) e g elip dediler ki; ey Muhammed Rabbma dua etmeni; 
O'nun Safa tepesini altln yapmas1m ve bununla at ve silah allp sana 
inanarak, seninle birlikte sava§mak isteriz. Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki : Rabbtma dua eder de, 0 size Safa tepesini altm k1larsa, muhakkak 
bana inanacagmt:.:a dair kesin soz verin. Onlar Hz. Peygambere kesin 

· soz verdiler. Hz. Peygamber Rabbma dua etti. Bunun uzerine Cebrail ge
lerek dediki: Rabtm onlara: Safa tepesince ·altm vermi§tir. Ancak on
lar sana inanmayacak, olurlarsa . Rabbm ~h,a once alemlerden kimseyi 

' ' ' __ .,._,- -·· -f ~ ~..... ' .,._ • 

azablandmnad1g1 bi~imde- milan azablaiidlJ,Acaktlr. Hz. Muhammed 
(s.a.) buyurdu ki; hay1r yarabbi kavmimi baria ~trak, ben onlan .• h1.ybir 
gtin yalmz ba§larma terk etmem, dedi. Bunun uzerine Allah TedlA; bu 
a yeti inzal buyurdu. ibn Ebu HMim bir ba§ka §ekliyle ibn Abb!s'tan· bu 
rivayeti naklrder ve sonunda da §Unu Uave eder: GOzleriyle SB.fa te
pesinden ·,~ok daha buylik mucize ve ayetleri gordUkleri halde Safa te
pesinin altm olmasm1 nasll istiyorlar? 

ibn Ebu Hatim de der ki; bana babam ... Ata'dan nakletti ki, o 
§oyle deml§ : Medine'de Hz. Peygambere «ilahlmz brr tek ilahtrr. O'n
dan ba§ka hi~bir ilah yoktur. O'dur Rahman, Rahim.» ayeti nazil olun
ca, Mekke'de bulunan KureY§'li kafirler dediler ki : bir tek Uah butlin 
insanlara nas1l yetecek? Bunun iizerine Allah Te~JA. bu ayeti inzA.l bu
yurdu. Boylece onlara ilahm bir tek ilah oldugunu ve O'nun her §eyi 
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yaratan ve her §fyi vart.den ilah oldugunu belletti. Veld' der ki, bize 
SU!yan ... Ebu Duha'dan nakletti ki; o §Oyle demi.~: vilahrmz bir tek 
ilahtir» ayet; sonuna kadar nAzil . olunca mii§rikler dediler ki; eger 
mes'eie ooyleyse (J bize bir ayet getlrsin. Bunun iizerine Allah TeA.lA 
«~iiphesiz ki goklerin ve yerin yaratlli§mda ... » ~yetini inzAl buyurdu. 
Bu hadisi .Adem Ibn Ebu lyas Ebu Ca'fer el-Razi'den, o da Ibn Mes
ruk'dan o da Ebu Duha'dan rivayet eder. 

----iz.AHI 

Yaratlli§In muhtelif harikalanrt1 gozler online seren bu Ayetler; 
bir yandan miisliimanm dikkatini cevresindeki evrene ve e§yaya ce
kerken, digEr yandan da yaratlcmm giiciine ve kudretine delil getlri
yor. 

Mii!esslrlerden herbirisi bu ayeti. kendi devrindekt bilgilerle yo
rumlamaya. ~ahl}mt§lardlr. Nitekim Fahreddin Razi bu konuda §Oyle 
di~~ -

Varhk Delili 

tyi bil kl; bu ayette gecen sekiz delil §ekli iizerindeki soz birkali 
bOliimdiir: Birinci klsrm her blri hakkmdaki tafsilath sozle ilgilidir. 
Delillerden birincisi gokletin ahvali ile Allah'm varh~na de111 getlrme
dir ki biz bunu b8§lang1~ta «Sizin icin yeri dO§ek kllmt§ olan O'dur,, 
ayetinin te!sirinde a~Iklarm§tlk. Burada ise bir ba§ka §ekilde SOZ et
meye cah§allm: 

Rivayet edilir ki Orner Hayyarn, Orner el-Ebheri'den el-Maces
ti'yi okuyordu. Bir giin bazi fakihler ona ne okuyorsun? demi§ler. 0 da 
Kur'an'dan bir ayeti tetsir ediyorurn, bu ayet, «'Ostlerindeki goge bak
rnaZlar m1? Biz onu nasll bina ettik?'' ayetidir, ben g()giin nas11 bina 
edildigini ac1khycrum, diye cevap verrni§. Dogrusu Ebheri hatikati 
soyluyordu. Qiinku kim Allah'm yarat1klanmn denizine .daha cok da
Iarsa, Allah'm CeJal ve azarnetini daha iyi ogrenir. Biz deriz ki; gok
lerin ahvAllne dair soz buraya uygun olarak k1saca birkac fasllda an
latllabilir: Blrinci fasll, feleklerin .s1ras1 konusundad1r. Dediler ki felek
Ierden bize en yakm olam ay kiiresidir. Onun iizerinde utarid kiiresi. 
;Bonra Ziihre kiiresi, sonra Giinet kiiresi, sonra Merih kiiresi, sonia 
Md§teri kiire~i, sonra Ziihal kiiresl, sonra sabit gezegenler kilresl, son
ra da en biiyiik felek (el-Felek'iil-A'zam) vard1r. lyi bil kl; bu konuda 
baZI bahisler bulunmaktadlr. 

Birinci bahis: . Bilginler bu Sl1"8JllD bilinrnesi hust1sunda uc §ekil 
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zikretmi§lerdir. Birincisi; gezegenlerin seyrldir. ~oyleki en altta bulunan 
ytldiz, en \istte bulunan y1ldiz ile bizim gozumiiz arasmdan g~ecek olur
sa, bu iki y1ldiz bir tek y1ldiz gibi goriilur. Gizlenenle, gizleyen bu du-
rumda daha cok hA.kim olan rengi ile ayudedillr. SCSzgeUml Utlrld'ln 
sanllg1, Ziihre'nf.n beybll~, Merih'in kiZilllgi, Mli§teri'nin parlakh~ 
ve Ziiha.l'in 6onillrliilii gibi. Sonra eskiler aytn, altl }'lldlZI gormeyi on
Iedigini gordiiler. Burclardaki giizergahmda seyrini ta'kib ederken ay 
s~blt ylldizlardan bir~oguim da kapatma!ktadir. Utarid yildizi, Zuhre• 
yl, · Ziihre yildiZI Merih'i ve bu s1raya gore digerleri blrbirinl engellerler.; 
Bu da gasteriyor ki; ay, · giine§l engelledigi icln giine§in altmdad1r. An
cak bu husu~> giim·§ln dlger ylld1zlann altmda m1 \istiinde mi oldugunu 
gostermez. Zira onlarm I§Igi gune§in I§Igi s~bebiyle yok oldugu Ictn, gii
ne§ onlann I§Igiyla kapanmaz. Oyleyse bu gorii§, gline§ bakmimdan 
ge~ersiz demektir. 

ikincisl, goriinu§lerln lhtilA.fldir. Qiinkii goriinii§ler Ay, Utarid ve 
Zuhre i~in hissedilebilir. Merih, Mii§teri ve Zuhal i~in hlssedilemez. 
Gune§ ise cok az hissedilebilir. Oyleyse giine§in bu iklsi aras1nda orta-· 
lama bir yolu olmas1 ic8Jb eder. Bu metod ytldizlann goriinumlerinln . 
k9.11111tuu cteAerter,dlren ve bfztm anlattllmnz oetnde gazetleyenler tcin 
cok actkttr. Bunu tecriibe etmemq olanlar lse; bu konuda taklidci du
rumundti olurlar. BilhA.ssa bu kanA.atm \istA.dl olan Ebu Reyhan (el
Birftni), FergA.ni'nin el-F\isul islmli eserlni ozetlemesinde (Telhis) ·go-

'l'iiniim aynllklarmm ancak ay l~in hissedilebillr oldutunu sGylemJttlr. 
U~unciisu; Batlamyus der ki: Ziihal, Mu§teri, Merih, giine§ten her · 

·· yonden uzakla§triar. -UtA.rld ve Ziihre ise gilnetten dil'er y6nlerln 6te- · 
sinde, altigenlikten ote uzakl8.§maz. Oyleyse gune§in ikisi arasmda 
mutavass1t olmas1 icabeder. Bu delil de zaytftlr. Qiinkii bu delil ay He 
nakzt:dilmi§tii. Zira ay giine§ten her yonden, her boyutta uzaklR§Ir . . 
Halbu!ki o hepsfnin altmdad1r. 

!kinci b~:ohis: Feleklerin saytsi konusundad1r. Dediler ki; felekler 
sadece 9 tanedir. Ger~ek odur kl; gozlem bit 9 tanesini g6Sterdigi icin 
biz bunlar1 kabul etmi§lz. Bunun dt§mda kalanlan lse gtszlem goster
medigi icin, biz varhk veya yokluklart hakkmda kesin bir §ey st)yleyeme
yiz. ibn SinA ei-elfA. isimli eserinde der ki; §U ana kadar benim i~in 
sA.bit ytldlzlar kiiresinln bir tek kiire mi, yoksa birbiri iizerine b~ 
kiireler mi oldugu konusu actkllk kazanmamt~ttr . . Ben derim ki; bu lh
tlmal vaki'dir. Qiinkii sA.bit Yild1zlar kiiresinin bir tek kiire oldu~ ko
nusunda delil olarak serdedilen ktsmm hareketleri blrbirine e§it oldu-

. guna gore; bir kiire halinde hepsinln yi~tlmilj oimas1 iclbeder. Bu iki 
oncill de zaytft1r. Birlnci tsnciil zaytfttr, ~UnkU bu ytldtzlartn hareket
Ieri her ne kadar duyulanmtz baktmmdari btrbirlriln benzeri ise de~ 
ha'kikatte boyle olmayabillr. Biz birisin~n 36.000 senede devrini ta~ 
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manladtgmi farzedecek olursak, digeri bu devri bOyle 'bir zama.n i~e-
. rlsinde tamamlamayabilir. Ancak onuricuyu 36.000 senenin giinleri-· 
ne dagitti~IDiz zaman, elbette ki onuncu eksik olacaktir. <;iinku her 
giini\n, hatta her ytlm, hatta her bin ythn · payt hislerde kavranma
yacaktir. Oyleyse sabit ytldtzlarm hareketlerinin birbirine benzerligi
nin kesin oldugunun isbati g~ersiz olmaktadir. · ikinci mukaddimeye· 
gelince; <<Sabit yildtzlarm hareketleri birbirine benzedigine gore, bir 
~ok kiire haUnde YI~llll§ olmalan gerekir» sozfidiir kl, bu da aym. 
§_ekilde kesin degDdir. Ciinkii muhtelif §eyle,ln bi~ok llZim konusun
da mii&terek blmalan uzak saytlamaz. Hatta ben derim ki; ibn Sinl' 
nm sAblt ytlchzlar kiiresi konusunda zlkrettigi ihtimAI, biitiin kiireler 
i~in de ge~erlidi.r. <;unku her .kurenin bir tek kure oldugunun soylen
mesi sadece yukarda zikrettigimiz ve zaytf oldugunu g05terdigimiz §e
kildediT. ~u halde, giinluk hareket halinde bulunan kiirelerin bir telk 
kiire olduguau kFsin olarak soylemek miimkiin degildir. Olabilir · ki, 
onlar hareket miktarlan ba.lommdan ~ok az bir farkhhk arzederler v~ 
pek ~ok kiirelerden meydana gelmektedirler de biz, bu farkhh~ 0:m..: 
ii.imiizle zaptedebilme imkAruna sahip degiliz. Kald1 ki insanlardan bir 
klSilll sAbit ytldlzlar k:Uresiniit iizerinde de kiireler bulundugunu ve 
yfue en biiyiik felegin (el-Felek~ill-A'zam) alt111da da kiireler bulundu
gunu_ saylemi§ler ve bunu da bir tek §ekilde t~'Y!d etmi§lerdir. ( ... ) 

DOrctuncii bahls: Bilginler en biiyftk--felegin ' ilareketinTn hareket-· 
Ierin en lnzliSI oldugunu· iddi8. etmi§lerdir. <;iinkii o, bir giin ve gecede 
yakla§tk tam bir doriiim yapar. Ve o, Dogudan Battya dogru doner. Bu 
en biiyuk felegin altmda 'Qulunan 8. felek ise soil derece ya:va§ hareket 
etmektedir. Hatta o, her yiiz senede -Batlamylls'a gore- bir derece 
hareket eder ve onun hareketi birincinin hareketinin tersine olarak Ba
t1dan Dogu'yadli. Buna delil olarak da, derler ki; biz bu sAbit ytldizlan 
gi)zetledigimiz zaman, onlann harek:etinin giinliik harelretin tersine ol
dugunu gbrmekteyiz. !yi bil ki; . bu da zaytf bir sozdiir. Neden en biiyiik 
felek Dogudan Battya dogru her giin ve gecede tam bir doniimden an
cak 10 saniye daha az hareket etmektedir, demek c8.iz olmasm? ~iip-

. hesiz ki biz. yildtzm hareketinin duyulanmtz bakmundan ~ck ~ok az blr 
miktar ile ilk _!lareketln terst yonde oldugunu goreblliriz. Bu az bir mik
tar birle§ince sAbit ytldtzm giinliik hareket cihetinin l~erlsinde ve ya
Va§ hareket etmekte oldugunu hissediyor olabUirfz. BU ihtimll vlrid- • · 
dir ve o.alar bunun lbtAli konusunda hi~bir delil getirememi§lerdir. ( ... ) 

lkinci FAsil : Feleklerin bilinmesi konusundadlr. · Feleklerin bilin
mest husfumnda bilglnler zailna dayah iki oncill vazetmi§lerdir. Birln
cisi; gok ci.Simlerinin hareketleri ·birbirine biti§ik ve ~ittir. Onlar bir 
zaman yava§la.ytp sonra hlzlanmazlar. Ve yoneldikleri yonden geri don
meleri miimkiln degildir. tkinci onciilleri ise §Udur: Ytldtzlar kendill-
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ginden hareket etmezler. Ancak felegin hareketiyle hareket ederler. 
Sonra onlar bu iki oncille bir ba§ka onctil daha dayandlrml§lar ve de
rni§lerdir ki; Yildlzlan ta§lyan felegin rnerkezi; ya yeryiiztiniin rnerkezi 
olacakttr veya olmayacaktlr: Eger onun merkezi, yeryUziiniln merkezi 
ise, ya y1ldlZ onun s1cakll~ i~erisinde toparlanmt§, olacaktlr, ya da o fe
legin s1cakng1 i~erisinde toparlanrnl§ olan bir · cisrnin s1cakll~ i~eri
sinde toparlanrnl§ olacaktlr. Eger birincisi sozkonusu ise, Y1ld1zm yer
yiiziinden uzakhg1 veya yakmhgmm farkll olrnas1 irnkans1z olacak
tir. ( ... ) Bunu biJdikten bonra §imdi Allah'm felekler konusundaki siSz
lerinin tafsilMma ~elirn : Onlar derler ki bu 9 f~leklerin bir kiSrni tek 
bir kiire halinded:r k1 bu en biiyiik felek ve s§.bit yllc:bzlar fele!ldir. 
Bir kLsnu iki kiireye ooliiniir ki bu giin€§in felegidir. ~oyle ki, ondan; 
merkezi A.lernin merkezinden ayn olan bir bqka felek bOUinilr. Onla
rm iki yuvarlak yiizeyi birle§im noktasl . ad! verilt-n noktada blrbirlne 
degerler. i§te bu nokta aynlan felegin en uzak noktas1d1r. ( ... ) 

O'~iincii fasll, hareketlerin m1ktan konu8undachr. Cumhllr der ki; 
biitiin felekler Batldan Doguya dogru hareket eder. Sadece en biiyiik 
felek miistesnA.chr. UtA.rid'i idA.re eden felek de bunun dl§mdad1r. ( ... ) 

Dordiincii fasll, bu hallerin yaratiCmm varllgina delil gosterilmesl 
.Konil5undadu·: Bu da bircok yonlii olur. 

Birincisi, feleklertn mikdarlarma baki§ ile ola:bllir. Felekler; telek 
talbiat1 baklmmdan ortaJk olmakla berruber, her birinin ozel blr mikdan 
vard1r. Ak1I baklnundan bu mikdann bundan daha fazla veya daha az 
olmast imkans1z olrnarnakla bera·ber, sarih a:kll biitiin mikdarla~n e§it 
birine muhtA.~ olrnas1 gerektigi kendil1ginden ortaya ~1kar. 
ozel bir mikdA.r ile mikdarlandmlrnas1 icin onu yoneten ve !dare eden 
birine muhta~ olmas1 gerektigi kendili~inden ortaya ~1kar . 

ikincisi; feleklerin yerlerine bakmakla olur. Qiinkii her felek · di~ 
bukey klsrn1y1a il~tiindeki bir ba§ka felekle temA., eder. 1~ bilkey kls
nuyla da altmdaki bir bqka felekle ternas eder. Sonra felek ooliimle
ri ya birbirinin aym olacaktlr, ya da neticede ooliimleri birbirinin ben
zeri '>lar• b1r cisimle son bulacaktlr. Bu· ooliimleri birblrine benzeyen 
cis1mler elbette yap1s1 itibariyle, iki taraf1 diger tarafm yap1s1na e§it 
olan bir cisim olinas1 icabedecektir. Nas11 dl§ biikey k1snun bir cisimle 
Siirtii§rnesi dogru ise, i~ biikey kiSmm o cisimle siirtii§rnesi de dogru ol
mahdlr. Boyle oldu~una g()re; iistte bulunanm, altta .bulunmasl, altta 
bulur .. amn da iiotte bulunmas1 mlimkiln olur .. Boyle olduguna gore; her 
ibirinin rnuayyen bir yerde bulunmas1 normal olarak bOyle bir §eyi ya
pan blr zata ihti~c ·bulunduguna aklm da hiikmetmesi sonucunu do-
gurur ( ... ) · · 

U~iinciisii; bir fele~in Ic biikey klsmmda meydana g~len her yll
dlz, o fele~in di~er taraflanna de~il de sadece o kiSmma has olrnu§tUr. 
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Sonra 0 felegin diger klSlmlara tahsisi ile mevcud klSlmlara tahsisi ko
nusunda her taraf1 e§ittir. <;tinkii felek boliimleri birbirine benzer bir 
cisimdir. 0 i!; biikey k1smm o yildiza yer te§kil etmi§ olup da diger kl
Simlanrun olmamas1 miimkiin olan b:r §eydir. Oyleyse akii bunu tah
sis eden bir muhass1sm bulunmasma kendiliginden hiikmeder. 

I>Ordtinciisii; her kiire belirli iki kutup iizerindedir. Felegin her 
boliimii birbirinin benzeri olduguna gore, onun iizerinde var say1lacak 
her nokta kutup olmak bak1mmdan e§it olacaktlr. Felegin iizerinde 
varsay1lan 'biitiin daireler e§ittir. Oyleyse tabiatlan bak1mmdan e§it 
olan biitiin noktalar i!;erisinden, sadece iki noktanm kutup noktas1 ola
rak se!;ilmesi aklen ki§iyi bir s~iciye ihtiya!; bulundugu hiikmune 
sevkeder. ( ... ) 

Yedincisi; felekler liareket yt>nleri itibariyle muhteliftirler. Bir kls
mi Dogudan Batlya, bir klsm1 Batldan Doguya, bir k1sm1 Giineye, bir 
kiSrm Kuzeye dogru hareket eder. Halbuki felek i!;in her yon e§it nok
tada miimkiindiir. Oyleyse belirli bir noktaya ytinlendirilince diger nok
taya dondiiriilmemesi bir yonlendiriciye ihtiya!; oldugunu gosterir. 

Sekizincisi; biz feleklerin hareketli oldugunu goruyoruz. Ezelden 
beri hareketli oldugunu soylememiz veya ezelden hareketli degildi de 
sonra hareketlendi dememiz miimkiin degildir. Ezelden hareketliydi 
denmesi muh8,tdir. <;unkii hareketin mahiyyeti ondan once ba§kasmm 
varhg1ru -gerektirir. Bilindigi gibi, hareket bir durumdan bir duruma 
g~i~tir. Ezeliyyet ise daha once 'ba§kasmm var olmasm1 reddeder. Oy
leyse hem harekette bulunup, hem de o hareketin ezeli olmasi muhal
dir. Eger felek ezelden hareket.li degildir dersek, bu soziimiiz ile, o felek 
hareketten once mevcud idi veya sakin idi veya bu hareketten once 
asla yok degildi dememiz arasmda fark yoktur. <;unku hareket yokken 
hareketin ba§lamas1, kadir bir hareket ettiricinin var1Igm1 gerektirir ki 
o zat, olmayan §eyi hareket haline g~irebilsin veya onceden varken 
durmu§ olanlan hareket ettirsin. Bu nokta en giizel ve en gii!;lii nok
tadir ( ... ) 

Onuncusu; feleklerin terkibindeki bu harika terkib ve hareketle
rindeki ahenk bir hikmete mi dayanmaktad1r, yokSa ba§Ibo§ ve tesA.diifi 
olarak m1 meydana gelmi§tir? ikinci ihtimal (tesadiifilik) hem ge!;er
siz, hem de ak1l i!;in uzaktlr. <;iinkii yiice bir binanm ve muhte§em bir 
ko§kiin yapili§l i!;in; toprak ve su birle§erek tuglalar1, tuglalar da bir
le§erek bOyle bir ko§kii meydana getirdi diye cevap vermek delilik i!;in 
yeterlidir. Kald1 ki biz feleklerin yap1smm, ytldizlarm mahiyyetinin 
ve bunlarm hareketinin bir binadan hi!; de az ve degersiz olmad1gmi 
biliyoruz. Oyleyse mutlaka bunu yoneten hikmet sahibi . bir yoneticiye 
ihtiya!; vard1r. ( ... ) 
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'onbirincisi; biz feleklerin renklerinin degi:§ik. oldugunu goruyoruz. 
l]ta.nd san, Zlihre beyaz, Gune§ parlak, Merih klrnilzi, Mu§teri parlak, 
Zuha.l soluk. Sabit YJ.ldlzlardan her birinin renginin ve birle§iminin 
birbirinden farkli oldugunu gorliyoruz. K~ bunlann mutlufuk ve mut
suzluk baklmmdan da farkh oldugunu gorliyoruz. Gezegenlerin en ust- · 
te bulunanu.am e11 ~ok mutsuzluga 'Xesile oldugunu, onun altmda bu
lunamn da ondan daha az mutlulug£::Vesile oldugunu goruyoruz. Ge
zegenlerin hakiminin baz1 bile§imlerderi mutlu, baziSmdan mutsuz ol
dugunu gorliyoruz. Keza bunlann erkeklik ve di~ilik bak1mmdan et
kilerinin fark.ll oldugunu gorliyoruz. Bir k1sm1mn gece, bir kiSmmm 
gundliz oldugunu gorliyoruz. Bir k1sm1mn gidip bir kiSmmm geldigini, 
bir k.Jsmuun yuksP.lip bir klsmmm dli§tligunu gor\iyoruz. Halbuki §ef
fafliK, parlakllk ve cevher baklmmdan temizlik husO.sunda hepsi bir fe
lektir. Ak1l bunlardan her birinin belirli . ozelligi kazanmasmm muhak
kak bir ozellik kazandlncmm glicune bagh olduglma hukmetmekte-
dir. · 

Onli~linclisu; felekler cisimdirler. Her cisim murekkebtir. Her mil
rekkeb bollimlerinden digerine muhta~tlr. Bolumlerinden· her biri, ken
dinin gayridir. Oyleyse her cisim kendinden b8§kasma muhta~t1r. Do
~aYJ.Siyla miimklindlir. Kendinden ba§kasma muhta~ olan her §ey ken 
diliginden mumklindur. Kendiliginden mlimklin olan her · §ey etkilen
mi§tir. Etkilenmi§ olan her §eyin; ya var oldugu sureee veya meydana 
geldigi zaman veya yok oldugu zaman etkileyiciye ihtiyac1 vardlr. Bi
rincisi batllchr. Clinku var olamri, var edilmesini gerektirir. Bu ise mu
haldir. Geriye son ikisi kahyor ki bu da yarattcmm varll~na delAlet. 
eden hadis olmaYJ. icabettirmektedir. 

· Ondordunclisu; cisimler cisim olmak baklmmdan e§ittirler. c;linku 
cisimleri felekt, unsuri cisimler, kesif ve Iatif cisimler, s1cak ve soguk, 
ya§ ve kuru diye oollimlemek dogrudur. Bu bolUmleme konusunda bu
tun cisimler mli§terektir. Oyleyse cisim olmak bu nitelikler arasmda or
tak bir degerdir. Mahiyyet baklmmdan e§it olan §eylerin, stfatlara el
veri§lilik bak1mmdan da e§it olmas1 icabeder. 0 halde bir cisim icin 
dogru olan, diger cisim i~in de dogru olur. Bina.enaleyh cisimterden 
her birinin ozellik kazand1g1 mikdar, durum, §ekll, yap1 ve niteUk di-

. gerleri i~in de elveri§U olmasm1 icabettirir. Binaenaleyh bu ozellige sa· 
hip olmak onu meydana getirecek kadim bir yarahcmm varhgma mUh
ta¢ oldugu neticesini dogurur. ( ... ) l§te goklerin ve yerylizlinun cisim 
olmasmdan ~Ikanlan yaratlcmm isbatma da.ir delillerin i§Areti bunlar
dir. ( .. . ) (Razi, Tefsir el-Kebir, IV, 179 -190) 

Bu konuda Muhyiddin ibn el-Arabi §Oyle diyor: 
Sizin tannmz bir tek tannd1r. Ey muvalUtidler; slzin iba.deti tahsis · 
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ettiginiz ma'budunuz bizzat tek bir ma'buddur .. Mutlak birdir. Varhkta 
ondan ba§ka hi~bir §ey yo~tur. Ondan ba§ka ibadet edilecek hi~bir mev
cud yoktur. Oyleyse siz nas1l ondan ba§kasmi kendisine §irk ko§abiliyor
sunuz? Ger~ekte ondan ba§ka her §ey, sat yokluktur. §irk ko§mak onu 
bilmemekten ne§'et etmektedir. Qiinkii o, rahmeti biitiin varolanlara 
~mil olan Rahmand1r. 0, rahmetini yalruz inanrm§ muvahhidlere tah
sis eden Rahim'dir. Bu ayet riitbe baklrmndan tevhid konusunda nazil 

. ulan ilk ayettir. Yani hak bak1mmdan tevhidde en once olan, yoksa 
bizim bakimrmizdan degil. Bizim bakirnirnizdan tevhidin ilki fiillerdeki 
tevhiddir. Bu ise, bizzat tevhidin kendisidir. Zati tevhid, insanlarm kav
rayi§ alanlarmm uzagmda kaldlgi i~in fiillerdeki tevhid makanuna in
mi§tir ki bununla onun zatrmn tevhidine delil getirilsin. Bu sebeple, 
«dogrusu goklerin ve yerin yaratili§mda. :.» buyurmaktadir. Yani ruhlar, 
goniiller, ak11lar gogiiniin icad edilmes.inde ve nefisler yerinin varedil
mesinde ve bu ikisi arasmda; karanhkla aydmhgm degi§mesinde ve 
mutlak cisim denizinde yiizen beden feleklerinin varedili§inde, insanla
rm helali kazanmalan i~in faydalahna olan §eyler vard1r. Allah'm gok
ten indirdigi §eyde yani ilim suyundan meydana gelen ruhda, Bilgisiz-
1igi nedeniyle oliimiinden so~ua onunla nefis topragm1 tekrar di
riltmektedir. Yeryiiziinde her canliyi yaymasmda. Kalb hayati ile can
lllarda dirilik giiciinii yaymasmda. Hakkani fiillerde fazla gelen firtma
lan dondiirmesinde. Ruh gogiiyle nefis yeri arasmda haz1r ve emre 
ama'de bekleyen Rabbani Sifatlann tecelli bulutlanm dondiirmesinde 
akleden bir kavim ic.;in ayetler ve deliller vard1r. Vehmin §aibelerinden 
~nyrilml§ §eriat nuruyla aydmlanml§ olan aki1lar ic.;in ayetler vardlr. 
(Muhyiddin ibn el-Arabi, Tefsir el-Kur'an'il-Kerim, I, 103) . 

Kadi Beydavi ise §Oyle diyor: 
Rasulullah (s.a.) uBir ayeti okuyup da iizerinde dii§iinmeyen kim

seye yaz1klar olsun» buyurmu§tur. iyi bil ki; bu ayetin Tann'mn var
!Jgma ve birligine delaleti pek ~ok yonde}\dir. Bunlarm mufassal ola
rak a~1klanmas1 uzun siirer. Ozet, olarak soylenecek olursa; burada zik· 
redilen konulardan her biri ozellikleri bakiirJmdan muhtelif . §eki'leri 
alabilme imkam olan konulardir. Sozgelimi goklerin biitiiniiniin veya 
yeryuzii gibi bir klsrmmn hareket etmemesi caizdir. Keza goklerin aksi 
yonde hareket etmesi ve ekvator bOlgesinin iki kutup arasmdan gec;e· 
rek bir c;izgi halinde: bulunmasi, dii§ii§ ve yiikseli§ noktalarmm bulun
mamasi miimkiindiir. Yine bu §ekli, basitligi ve boliimlerinin birbirine 
e§it olmas1 · nedeniyle bu alem, hikmet sahibi bir Kadir'in var1Ig1m ve 
O'nun bu alemi hikmeti, iradesiyle yoktan varettigini hayk1rmaktad1r, 
Aym §ekilde bu yaraticmm muhalifinin de bulunmamas1 gerektigini 
bildirmektedir. Qiinkii onun muktedir oldugu §eylere· giicti yete_n ba§ka 
bi'r tann bulunsaydl, bu takdirde, her ikisinin iradesi birle§ecekti. Her 
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ikisinin iradesinin neticesinde fill ger~ekle§ecek olursa; bir eser uze
rinde iki rnuessirin birle§rnesi gerekirdi. ~ayet fill bu ikisinden birinin 
iradesinin sonunda ger~ekle§ecek olursa tercih ettirici irade olrnadan bir 
failin tercih etrnesi icab ederdi. Obur\inun aciz olrnas1 ise onun tan
nhgml imkans1z k1lardl. ~ayet iradeleri uyu§rnazsa birbiriyle ~eki§me- · 
leri ve birbirlerini kovrnalan gerekirdi. Nitekim Allah Tta:a <<§ayet gpk
lerle yeryuzunde Allah'dan ba§ka bir~ok tannlar bulunsayd1 her ikisi 
de fesada ugrardl», ayetiyle buna i§aret etrni§tir. Ayet-i kerirne'de .Ke
lam ilrninin ve Kelarnc1lann §erefine dikkat ~ekilmekte, Kelarn konu
lanm ara§tlnp derinligine incelerneye te§vik edilrnektedir. (Kadi Bey
davi, Envar'ut-Tenzil II, 236) 

Hazin, klSaca §oyle diyor: 
~<Dogrusu gok1erin ve yerin yaratlll§l» ve bunun bilinerek Sani' 

in (Allah) birligine delil getirilrnesi insanlann Allah'm ayetlerini te
fekkure sevkedilip yaratiklanndaki harikalan gorrnelerinin saglanrna
Sl, fiillerindeki i'tinanm ortaya konulrnas1. .. Evet butun bunlar onun 
birliginin delilleridir. ~ayet bu fiiller i~in iki yap1c1 bulunmu§ olsay-

. d1, · ikisinin bir konuda birle§rnesi m\istahsil olurdu. Fiillerinin kerna.I 
noktasmda e§it olrnas1 irnkans1z olurdu. Boylece bu alernin yarat1c1smm 
ve yoneticisinin irade sahibi Kadir bir tek yarat1c1 oldugu sabit bulun
maktadir. A,llah Teala burada yedi tur tabiat harikasmdan soz et- · 
mektedir. (Hazin, Lubab, I, 234). 

Kainatm Yaratih§I ve AJiah 

Tantavi Cevheri ise §Oyle diyor: 

Fakat size on bUgiler mahiyetinde baz1 ilmi harikalan gosterrnern. 
icab edecek. Burada organik dunyanm baZl rneselelerine temas edece
gim. Bitkilerin farkh yap1lanmn sebep oldugu husftsiyetleri a~1klaya~ 
cagtrn. tyi bil ki; Allah Azze ve Celie maddeyi yaratrnl§ ve onu tur tur, 
cins cins ayirrni§tlr. Bir kiSrmm bitki bir klSmmi organik varhk haline 
getirmi§tir. Bunlann her ikisi de buy\ileyici ilahi m\ilkun nurnt1neleri
dir. Nerdeyse gozle gor\ilrneyecek kadar ku~uk olan bir bitkiden, buy\i
te~le dahi zor gor\ilebilen ku~uk bir organizmadan, hurrna agacma ve 
ormanlardaki dev c\isseli aga~lara, korkun~ kuvvete sahip muazzam 
fillere ve bunlarm arasmda kalan varhklara kadar her §eyde aklllan 
hayrete d\i§\iren ozellikler sak11 bulunmaktadlr. Oyle ki siz, hikmet 
ilimlerine vak1f, gu~lu bir bilginin bir bit veya fil kaf§lSmda aym de
recede hayrete d\i§t\ig\inu gorursunuz. Oyle insanlarla kar§lla§Irsmiz 
ki; ~ocuklanm otornobillere bindirip hayd.nat bah~esine got\ir\irler ve 
gezdirirken file bindirirler. Analar babalar fil baklci~an gaflet i~erisin
de g\iler, oynar, gezinirler. · Bilmezler ki, o buy\ik c\isseli filin dort 
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ayag1, hortumu ve d1§a t;Ikml§ iki tane di§i vardJr. insanlar gorunce 
igrendikleri a§ag1hk, t;irkin, pis bitin de onca ku~uklugiine, degersiz
hgine ve basitligine kar§Ihk aym §ekilde harika bir yap1ya sahip ol
dugunu farketmezler. Bitin altl ayag1, hortumu, dort kanadl, kuyrugu, 
agz1, bogaz1, karm, bagn-saklan ve gozle goriilmeyecek kadar ba§ka 
organlan da vard1r. Bit fili rahats1z eder ama fil ona bir §ey yapa
madigl gibi ondan kat;lp kurtulamaz da. San'atkar ki§iler agat;tan, de
riden ve altm gibi madenlerden bir fil heykeli yapabil rler de bit hey
keli yapamazlar. Gortiluyor ki bitin yap1s1 filin ye.p1smdan daha zor 
ve daha kornpledir. B1tkiler aleminde, as1rlarca ya§ansa farkma vanla
mayacak say1s1z hankaiar vard1r. Bu harikalar sadece iki tur varl1 k 
i~in burada sozkonusu edilmi§tir. Daha yeryuzunrle nice madenler, lr
maklar, denizler, gokyiizunde hava, bulut, yild1zlar, aylar ve gune§ler 
var ki hepsinin kainattaki ana maddesi a.ymd1r. ( ... ) 

Allah Teala insanm zay1fhgm1 bildigi it;in, ona dil, dudak, ag1z 
vermi§. Cigerlerinde biriken kirli havay1 temizleyerek kana oksijen 
goturmesi it;in ciger vermi§. Bu kirli havadan karbon ad1 verilen ko
mur maddesini t;ekip alml§. Nefes ald1g1 zaman agzma giren hava, ne
fesini verdigi zaman agzmdan t;Ikan kirli karbondioksit ile bir tak1m 
harfler t;Ikarma imkanma ula§tlrml§tlr. Bu harfler milletlere gore fark
hhk ifade eder. Bu harfler ile konu§malar, fiiller, resimler, ogutler, 
ticari siyasi anla§malar ve <;aki§malar dile getirilir. ( ... ) Bu yap1Ian 
l§ haddi zatmda havadakl oksijenin cigerlere t;ekilmesinden ba§ka bir 
§ey degildir. ( ... ) 

iyi bil ki; eski bilginler butun bu alemin ashmn heyUladan ibaret 
oldugunu soylerler. Heyula arapt;a bir kelimedir ve pamuk anlamma 
gelir. ( .. . ) 

<;agda§ bilginler ise derler ki; alemin ana maddesi ba§langit;ta 
kendi etrafmda donmekte olan neb\ilozdu. Neb\ilozdan kopan part;a
lardan g\ine§, yeryuzu ve alemler olU§ffiU§tUr. Bll gun gozle gorunme
yen, zihnen farkedilmeyen esir; maddenin esas1 olarak kabul edilmek
tedir. I§Iktan daha parlak, guzelden daha guzel ve ruhi bir §ey olan 
bu esirden atalanm1zm dedigi gibi madde, elektrik Ve! rn1knat1s mey
dana gelmi§tir. Is1 ve I§lk da burada olu§maktadir. Esir maddeslnin de
gi§ik §ekilleri ve nitelikleri vard1r. Madde esirden olu§mU§tur. Bir ba§
ka deyimle keyfiyeti bilinmeyen esirin hareketinden dernir, bak1r, altm, 
gtim\i§, radyum, oksijen, hidrojen, azot ve karbon gibi buttin elementler 
meydana gelmi§tir. T1pk1 ag1zdan c;1kan sesler ile alfabe harflerinin 
te§kil edilmesi gibi. ( ... ) GOruyoruz ki, but \in hayvan ve insan tur
leri elementlerden olu§maktadir. T1pk1 kelimelerin harflerden olu§mas1 
gibi. ( ... ) 

Kimya bilginlert. bitki ve hayvamn canll olmayan maddelerin bir
Tefsir, C. Til · F . 42 
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le~mesinden meydana · geldigini belirtmektedirler. Bu maddelerin ba§
llcasi oksijen, h1drojen, azot ve karbon ile baz1 tuzlardir. Bu dort ela
ment degi~ik miktarlarla bitkilerin, hayvanlarm organlanm meydana 
getirirlu. Bu elementlerin birle§mesinden kan, yag, sinir, bitkilerdeki 
ye§illik (klorofil) kag1t, meyve, burma, portakal ve zeytin gibi muh
telif maddeler meydana gelir. Tathhk, ek§ilik, yaghhk, acll1k, hepsi 
bu kat1 maddelerden tiiremi§tir. B.r ba§ka ifade ile bunlar harflerdan 
meydana gelen kelimeler gibidir. Madde asllnda birdir. Bunun gorunii~ii 
muvakkat~;ir. T1pk1 sozlerin ve miSralann ·aym harflerden meydana 
gelmi§ olup degi§ik §ekil kazanml§ olmas1 gibL Uziim suyu n~ alkol, 
ne de alkol maddesini ihtiva eder. Alkol su ve §ekerden ibarettir. St: 
ve §eker bir yerde uzun siire bekletilirse ~fKerin bir atomu par~alamp 
ondaki oksijn, hidrojen ve karbon aynhr. Ve yeni b1r ol<;iiyle belirli 
oranlar dahilinde birle§ir ... Ve bundan alkol ad1 verilen alkollii madde 
ne§'et eder. Boylece iiziim suyu alkol olur. Aslmda arttmlan veya ek
siltilen bir §ey yoktur. T1pk1 agz1m1zdan ~1kan ses ve harfler gibi. Y ~
digimiz meyvelerde ne kan vard1r, ne et vard1r, ne kemik vard1r, ne 
de damar. Ama bunlan yedigimiz zaman hepsi kan, et ve kemik haline 
donii§iir. Boylece tane c;ekirdek olur. ·Tane ve cekirdekte ne yaprak 
vard1r, ne ~i~ek. Fakat topragm oz sulanm enierek, havadan ald1g1 
oksijeni teneffiis ederek miithi~ bir ameliye gerc;ekle§ir ve bildigimiz 
gibi goz kama§tmci sonu~lar ortaya ~1kar. Boylece Allah Teahl'nm 
denizler miirekkeb olsayd1 Rabb1mm kelirp.eleri bitmeden denizler bi
terdi ayetinin Slrnm daha iyi anlaml§ oluyorsunuz. (Tantavi, Cevheri, 
Tefsir el-Cevahir, I, 145 - 147) 

Kendinden onceki miifessirlerin gorii§lerini aktaran Re§ld Riza 
ezciimle §6yle diyor: 

((Dogrusu goklerin ve yerin yaratlh§mda ... >> Bu ayet Allah'm bir
ligini ve engin rahmetini gosteren kainat mucizelerinden bir klsmJm 
ac;Iklamaktadir. Daha once de bahsettigimiz gibi itikadi problemler 
arasmda Allah Teala'nm iki ozelligi sozkonusu edilmi§ken bu ayette 
de aym tiirdcn ozcllikler dile g~;tirilmektedir. Bu i§aretlerden birincisi 
ve ikincisi goklerin ve yerin yaratlh§l ile ilgilidir. Goklerin ve yerin 
yarn tllll?l, di.i§linen li.a1alan deh~?ete gotiirecek c;ok yonlii mucizelerle 
ve i§aretlerle cloludur. Bu gorli§lin sadece bir yoniinii seyreden insanlar 
boylesine deh~ete k<.-qnllrsa. derinligini ke§feden ve halkm bildiginden 
c;ok daha bliylik k1smm1 bilen bilginlerin hali ne olacak? Goklerin ci
simleri, birbirinden milyonlar, milyarlarca I§lk h1z1 me.saf€de olan baz1 
semavi ktimelerclen te§ekk i.il eder. Bu ki.imelerin her birinin mlikemmel 
bir nizrnm, muhkem bir sistemi vard1r. Birinin dlizeni digerini boz
maz. <;iinKu hepsi biriikte gene! kanun ve nizamlara baghdtr. Bu ni
zam ; e~i ve benzeri bulunmayan yaratlclhgmda, takdirinde, hikmetin-
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de ve tedbirinde ortag1 olmayan bir tek tanndan sad1r oldugunu gos
terir. Bu gak cisimlerlnden bize en yakm olam parlak l§Igiyla dun
yanuzl aydmlatan ve yeryuzundeki hayvani ve bitkisel hayatm sebebi 
olan, gune§imize nisbetle gune§ manzumesi ad1 verilen kumedir. Gtine§ 
ve ona bagh muhtelif uzakhklardaki y1ldazlardan olu§an bu ktimede 
her y1ld1z belirli bir yortingede karar k1lm1§ ve muntazam ilahi blr 
kanun uyarmca, genel cazi~ kanunu denilen ince bir sistem gereginc·~ 
aralarmdaki oran her zaman farkh tutulmu§tur. ~ayet · bu nizam ol
masa yortingelerinde giden o y1ldizlar yorungeden ~1karlar ve birbirle
riyle ~arpl§Irlaro 0 zaman hem bu dunya mahvolur, hem de butun kai
natm sistemi bozulur. i§te l:>u nizam ilahi rahmetin bir gostergesi ol
dugu ·gibi, Allah'm birliginin de delilidir. 

Yukardan beri i§aret ettigimiz husus goklerin yaratiil§Iyla ilgili
dir. Ardmdan yerlerin yaratlh§l gelmektedir. Ag1rhg1, maddesi, §ekli 
ve i~inde Ya§Iyan katl, bitkisel ve hayvani hayat tarZiyla yeryuzu. 
Her bir varhgm dakik bir duzeni, uyumlu bir kanunu ve surekli bir 
tekevvun nizam1 vard1r. Hepsi dogu§lanndan yokolu§larma kadar be
lirli bir duzene tabi olurlar. Hattli siz, muhtelif turden kat1 varhklan 
olu§turan kayalan ve degi§ik ozelliklere, renklere sahip olan metal
leri dikkatle inceleyecek olsamz, onda harika bir duzeni mu§ahede eder 
ve bu diizen farkhhgmdan dozan say1s1z faydalan gorursunuz. Kesin 
olarak, butun bunlann Aziz bir .yaratlcmm harika eseri oldugunu hay
kmrsnnz. ( 0. 0) u~uncu husU.S geceyle gunduzun birbirinden farkh ol
masidlr. Birinin gelip digerinin gitmesi, birinin uzaytp, digerinin kl
salmasl olaytdlr. But-tin bunlar bir hesaba gorediro Her Ulkede, her mev
slmde, her enlemde ve boylamda farkh farkhd1r. Ayette once goklerin 
ve yerin yaratlll§l, sonra geceyle gunduzun farkhhgl sozkonusu edil
rni§tir. <;unku bu farkhhk gunr~le yeryuzunun arasmdaki kar§lhktan 
ve hareketten kaynaklanmaktadir. Bu konu, ilgili bilim dalmda de
tayll olarak a~Iklanmi§tlr. Geceyle gunduztin farkhhgmdan dogan go
runumler, mevsimler ve bunlar da insanlann ya:ranna olan hususlar 
Allah'm e§Siz ve biricik yaratlc1hgmm apa~1k belgeleridiro Bu surekli 
nizam1 ibda' edi§inin belgeleridir. Allah'm kullarma rahmeti sayesin
de herkes bu farkhhgm derecesini ve sebeplerini bilmese de harika ve 
buytileyici yonlerini kendi ~apma gore kola yea bilir. (. 0 0) 

. Allah Teala bu ayetini, ayetlerinin en buytigu olarak tavsif bu
yurmu§tur. <;unku onunla oltimundm sonra yeri yeniden dirilttigini 
bildirmektedir. Geli§me; beslenme ve ureme gibi her ttirlu canhhk va
Slflanndan uzak olan toprag1 su ile ihya etmi§tiro Ve orada degi§ik tur
den canhlan yaynu§tlr. Yeryuzunde bitkisel hayat su ile ba§lanu§tlr. 
Ve su sayesinde diger canh turlerinin dogmasma elveri§li ortam zu
hur etmi§tir. 



660 !BN KESIR (Ciiz: 2, SOre: 2 

Bu ayetteki dirilt.meden maksad; topragm ilk defa dlriltilip muh
telif varllklarm dogumunu saglayan dirilme midir? Yoksa her gun 
degi§ik canlllarm di.inyamn her tarafmdan gozlemlenen dogu§lar ml
dir? Ayetin zahirinden ilk dirili§ oldugu anla§Ilmaktadlr. Bllhassa blr 
ba§ka ayette sozkonusu edilen ilk dirili§ bahis mevzuudur ki bu ayet 
§Udur: «0 ktifredenler gormediler mi ki, goklerle yerytizi.i biti§ik idi. 
Onlan biz ay1rd1k ve her canlly1 sudan yarattlk.>> Bu ayette her §eyin 
su ile cahlandmldigi ifade edilmektedir. Bu canlam§ goklerle y::ryti
ztintin aynlmasmdan sonrad1r. ~oyle ki goklerle yerytizti biti§lk bir 
tek maddeden ibaretti. Duman gibi gaz ak1mlarmdan olu§IDU§ boltim
leri yanyanayd1. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayette «Sonra semaya 
yoneldi ki o duman halindeydi. Ona ve yerytiztine isteyerek, istemeye
rek gelin, dedi.» buyurmaktadn. Maddenin par~alanmas1 s1rasmda 
yerytiztintin ktitlesi ile gtine§in ktitlesi birbirinden aynld1 ve yerytizti 
ba§h ba§ma donen bir alev topu haline geldi. Yerytizi.intin ISIS! nede
niyle tizerinde bulunan su maddesi -·-bugtin kimya bilginlerinin ana
liz ve sentezleri neticesinde oksijen ve hidrojen dedikleri §ey- buhar
la§ti. Ve atmosferde soguma oldu ve lm buhar atmosferdeki soguklukla 
kar§Ila§mca yerytiztine teltrar inmeye ba§ladl. Daha once anlattlgi
miz gibi, ISlSim kaybetti. Boylece yerytizti gittik~e lSI kaybma ugrad1 
ve dtinyanm her tarafm1 su kaplad1. Bilahere sudan karalar olu§tu ve 
bitki, hayvan ~1kt1. l§te boylece her §ey sudan canh k1Imd1. ilk can
lanma budur. Yerytiztintin her tarafmda gori.ilen si.irekli canllllga ge
lince, bu §U ayet-i kerlme'de i§aret edilen canllllktlr : <<Sen yerytiztinti 
durgun gortirsi.in. Biz onun tizerine su indirdigimizde sars1I1r ve can
lamr. Her bitkiden gtizel c;iftler tiretir.» ~oyleki biz yagmur yagmayan 
topragm, susuz arazilerin hi~bir §ekilde bitkisel orttiye sahib olmadi
gmi gori.iyoruz. Dolay1s1yla burada bitki ve hayvan ttirti ya§ayama
maktadu. Sadece mi.icavir alandan oraya gelip som·a giden varhklar 
·oulunmaktadir. Boyleyken yerytizunde canhlann hayatl su ile orantl 
lld1r. Gerek alemlerin ilk yaratlh~mdaki canh varllk ttirleri sozkonusu 
GJ.sun, gerekse bu ti.irlerin tek tek ferdlerinin gtinltik dogum ve ge
li§me sonucu ortaya ~1kan canllllklan bahis mevzuu olsun hepsi de 
suya baglld1r. Kara pan;as1 i.izerinde, bitki ve hayvanlarm beslendigi 
su kaynag1 yagmurdur. M1s1r top:-ag1 da buna dahildir. ((Mmr'm ha
yatl Nil ile k~Umdir, yagmurla degil. >, sozii yanll§tlr. Qiinkii yeryiiziin
deki Irmaklar ve gozelerin hepsi yagmurdan beslenir. Yagmur top
ragm derinliklerine s1zar, orada tvplamr, sonra bir ba§ka yerden top
ragm yiiztine ta§ar ... Yagmur ve hayat sebebi alan su, varolU§U ve 
bile§imi bakimmdan Allah'm bir ayetidir. Qiinkii o vahdet ve rahmete 
delalet rden hakimane ilahi kanunlara gore cereyan £der. Aynca su
yun canh varhklar Uzerindeki etkisi de bir ilahi i§arettir. ~u bitkl 
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ayru suyu emer ve hayatmm kaynag1 aym sudur. Ama rengi ayn, tad1 
ayr1, kokusu aynd1r. Aym toprak par~asmda kavun da bitt.r, Ebu Ce
hil karpuzu da. Her ikisinin §ekli aga§: yukan blrbirine benzer, ama 
tatlan aynd1r. Hurma agacmm meyvesi lezzetlidir. O.aun yamnda hi
ten limori agacmm ki ek§ldir. Portakalm ise iiriinii ek§i ve tatll kan
§lffildlr. Bunlarm hemen yamnda mu§mulayi goriirsiiniiz ki, ne hur
mada ne de narenc1ycde bulunmayan bir koku sac;ar. Hatta bir agacm 
<;i~egi tatll kokar ama bu c;ic;egin yer ald1g1 dall kestiginizde c;irkln blr 
koku .yay1hr c;evreye. i§te yagmurun meydana geli§i, yeryliziine ini§i, 
bitkilerin sudan beslenip meyve iiretmesi aym kanuna bagll. ~u halde 
nizamm vahdeti ve duzensizligin bulunmayi§l aym kanunun bir tek 
kaynaktan sad1r olduguna delalet eder. Bu bak1mdan miikemmel §e.<:
liyle vahdaniyet esas1 ortaya ~1kar. Yaratllan §t:yierle insanlarm fay
da ve menfaatma olan hususlar ilahi rahmetin gostergeleridir. Bu soy
lediklerimiz yeryiiziindeki her canh i~in gec;erlidir. HepEi de Allah'm 
varllgrmn birligine, rahmetinin herke.si ic;ine ald1gma delildir. ( ... ) 

Atmosferde yeryiiziine yagmur indirmek ic;in birik!:~ dola§an bu
lutlar da Allah'm yiiceliglnin delilidir. Ayette once riizgann, sonra bu
lutlarm zikredilmesi bazan riizgarm bulutlan siiriikleyip yagmur ya
gacak yere go·tiirmesi, bazan da bulutlan dag1tlp yagmura engel ol
masmdandlr. Bulutlarm sudan bahsedilirken zikredilmeyip de riizgar
dan bahsedilirken zikredilmesi hususuna gelince; su bulutun ana se
bebi olmasma ragmen, orada bahsedilmeyip burada bahsedilmesi bizi 
bir delile gotiirmek ic;indir. Bulut bir nizama gore olu§ur. Gokle yer
yiizii arasmda bir diizen uyarmca dag1hr. insan; ah§lp da her zaman 
gordiigii ic;in normal kabul etmese bulut bizatihi -derinliginl bilmese 
de- hayre·t verici bir tabiat harikas1d1r. Onun mahiyetini ancak la~if 
cisimlerin birle§mesi ve ayn§mas1, yiicelmesi ve dii§mesini saglayan 
ilahi kanuna- ki giiniimiizde bilginler buna cazibe (glravitasyon) 
kanunu ad1 veriyorlar- vak1f olanlar c;ok iyi bilirler. Cazibe kanunu
nun degi§ik yonlerini ve esranm bilmeyenler sadece goriintiilerini mii· 
§ahede ederler. Rabbani varhklar gtbi onlara bakarlar. Ve bunun bir 
mucize oldugunu bilmezler. Qiinkii onlarm, insam oteki varhklardan 
ayiran idrak kabiliyetlerl dumtlra ugraml§tlr. Yanl ak1llar1 gell§me
n):i§tir. Bunun i~in Allah Teala bu hususlann ancak akleden bir kavinl 
~~in ayet -oldugunu bildirmektedir. ~u halde bunun sebeplerini goren
ler, hikmet ve esr!nm kavrayanlar, fayda ve zararm1 ay1rdedenler, on
da mevctld olan dikkat ve itinay1 ve bu niz!mm iistiine dayand1g1 ka
nunlan gorenler onu yaratamn hikmetine, lutuf ve rahmetine delil ge
tirirler. Aklllan, ilim ve irffmlan ilerledikc;e onun ibadete IA.y1k oldu
gunu, ct'aha iyi anlarlar. Ak1l, ilim ve irfamn tekamiilii nispetinde iman
da tevhidi bulurlar. Qiinkii ancak ak1lSIZ insanlar, ve bilgisii ki§iler Al-
lah'a §irk ko§abilirler, · 
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islam'a mensub olanlarm Allah'm kitab-I kerim'inde dikkatle bak
malanm emrettigi harikalan gonnemeleri dine karl}I i§lenmi§ bir su~ 
ve biiyiik bir sorumluluk nedeni degil midir? Halbuki Allah'm kitabi, 
miisliimanlan bu harikalara bak1p ibret almaya sevketmektedir. Dln 
onderlerinin Allah'm hiikiim ve ayetlerinl a~Iklayan bu harikalan ter
ketmelerini milletin ba§ma gelen buyuk bir musibet ve aym zamanda 
dini mahveden, zay1f dti§U.ren bir hal degil midir? Kendilerini bu ko
nuda akllhca dti§iinmeye sevkeden Allah'm kitabma muhalefet ederek 
bu konularla ugra§mamalari buyiik bir eksiklik degil midir? Evet on
lar bu konularla ugra§mazlarken, geleneksel anlaYI§lannda 1srar eder
ler ve eskilerin izinden gittiklerini soylerler... Bunlardan bir kiSIDI 
kainat bilimleri adi verilen pozitif bilimlere din adma kar§I ~Ikarlar. 
E§yfmm yalmzca dl§yuzune bakmamn, Allah'm ayeti olup yaratiCISl
nm hikmet ve rahmetinin bilinmesi i~in yeterli oldugunu iddia eder
ler. Bunlarm durumu bir . kitabm d1§ kapagma ve yuzune · bak1p i~in
deki ilim ve hikmeti bilmeyen kimselerin durumuna benzer. Evet bu 
kainat Allah'm Kemal, Celal ve Cemalinden yayilan ilahi san'at hari
kalanyla dolu bir· kitaptlr. Nitekim bu kitaba Allah Teala §oylece l§a
ret buyurmaktad1r: <<De ki denizler murekkeb olsayd1, Rabtimm ke
limeleri onlarla yazilsaydi, Rabb1mm kelimeleri bitmeden denizler bi
terdi. Birka~ misli daha murekkeb getirmi§ olsayd1k yine tukenirdi.» 
Ve yine Allah Teala <tEger yeryuzunde bulunan aga~lar kalem, deniz
ler de murekkeb olsaydi sonra buna yedi deniz daha eklenseydi yine 
Allah'm kelimeleri tukenmezdi.» buyurarak i§aret etmi§tir. Allah'm ye.r
yuzundeki kelimeleri §U ilahi yaratiklann her biridir. Her yaratlk dille 
soylenenden daha a~Ik bir lisanla konu§ur. Ancak kulag1 olmayanlar 
bunu anlamazlar. ilim dti§manlan ve ilahi bilginin yalmzca nazari tar
ti§malardan, mantlki kiyaslardan ogrenilebilecegini soyleyenler; var
llktaki ger~ek delilleri gormeyen ve bunu kavrayamayanlard1r. Onlann 
bu iddias1 vehim degil, ger~ek olsaydi ve Allah Teala kitab-1 mubin'in
de nazari delilleri, fikri huccetleri devir ve tesessUl gibi kelami 1stllah
lan zikrederdi de; gokyuzu yeryuzu, gece, giindiiz, felek, yagmur ve 
bunlarm hayat uzerindeki etkileri gibi konulardan bahsetmezdi. Hal
buki Allah'm iki ~e§it kitab1 vard1r: Biri yarat1lm1§ kitab1d1r ki bu 
kainatt1r. Digeri indirilmi§ kitab1d1r ki bu Kur'an'd1r. Biz her iki kl
tabi, ancak bize verilen bilginin saglad1[h imkan lie ogrenebiliriz. Kim 
Allah'm emrine itaat ederse o kurtulanlardandir, kim de Allah'm em
rinden yiizc;evirirse o kaybedenlerdendir.>• (Re§id R1za, Tefsir el-MenA.r, 
II, 57- 64) 
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Ulkemizin yetl§tirdigi biiyiik tefsir bilgini Elmahh merhum ise §OY
le diyor: 

Akll ve iman 

Akll; madeni kalb ve nihda, §UaSI beyinde bulunan bir manevi. 
1§1kt1r ki insan- bununla duyumlanamayan §eyleri idrak eder. Aklet
mek, sebebler ile miisebbebler, eser ile miiessir arasmdaki alakaYI, yani 
illiyet kanununu ve miiessire veya miiessirden esere veya bir miiessirin 
ild eserinin birinden digerine ge~mektir. · Mantlk denilen .bu ge~i§i sa
yesinde bir eser-i mahsl1sdan, gayr-i mahsus olan muessiri, yahud mah
sl1s bir eserden alakadar bulundugu diger bir eser, mesela goriilmeyen 
bir armm VIZiltiSmdan, heniiz gayr-i mahsl1s bulunan bah ve yeri ke§f 
ve idrak oiunur. · i§te bOyle mahsusdan gayr-i mahsuse intika e vesile 
olan veya gayr-i mahsl1s bir manaYI bizzat ve bilbedahe ke§feden idrak 
A.Ietine ak1l adl verilir. Ve bu intikalin ba§hca ii~ nev'i vard1r. Birin
cisi, cii2;'iden ciiz'iye, ferdden ferde intikaldir ki buna temsil veya ki
yas-1 . f1khi denilir; (Deduction) . . . ikincisi, ciizi'den kiilliye, tekten bii
tune veya vahid-i . nev'iden vahid-i cinsiye intikaldir lrJ buna istik
ra (induction) ad1 verilir. Kii11i kaziyyelerin ve ilmi kurallarm co
gunlugu hatta umumu bu metodla ke§f edilegelmi§tir. Bunda mii
§A.hede ve tecriibenin ehemmiyeti biiyiiktiir. ti~iinciisii, kiilliden ciiz' 
iye, vAhid-i cinsden vAhid-i nev'iye veya vAhid-i nev'iden vahid-i fer
_diye intikAldir ki buna da ozel bir anlam ile istintac. veya k1yas-1 Man
tiki veya sadece k1yas ta'bir olunur ki biitiin ulumun fiili tatbikatl 
bununla yap1hr. istikrA i§leminin sonucu bununla elde . eclilir. Ve ilmi 
metodlann en kuvvetlisi budur. <;iinkii bunda bir taraftan te'sis, diger 
taraftan te'kid vardlr. 

Butiin ilimlerin ve fenlerin, her tiirlii be§eri geli§melerin temell 
illiyet kanununu iyi kavramak ve uygulamak sayesinde akll, bu ayet
lerden bu metodlarla viicud ve Allah'm vahdAniyetini, §iimullii rahme
tini zorunlu olarak anlar, ke§feder. Bu metodlardan birinde veya hep
sinde y\h·t.iyen aklm da ba§hca iki i§leyi§ §ekli vard1r. Birincisi a~r. 

tedrici ve zamani olan teemmiili seyridir ki buna fikir ad1 verilir. Digeri 
de blr Jahzada, bir hamlede istenene ula§tlracak derecede seri olan ani 
seyridir ki buna da hads (tahmin) ad1 verilir. Hads de iki kiSimdlr: Bl
risl her birinde mevzuuna gore uzun miiddet vaki olan tahsil, tecriibe 
ve tatbikattan meydana gelen i'tiyad melekesidir ki kesbidir. Nazari, 
ameli tahsil ve llmi terbiye bu gayeye ermek i~indir. Buna akh mes
mu' cia denilir. Diged dogrudan dogru f1tratta sakh ve s1rf vehb-i ilahi 
olan melekedir ki buna da kuvve-i kudsiye veya akh matbu veya garizi 
ad1 verilir. Bunda esas itibariyle sa'y ve kazancm hi~ hiikmii yoktur. 
Ve herke~in bu nevi hads ve aklldan az ~ok nasibi vard1r. Bu olmaYin
ca mesmu' aklm hi~ hiikmii olmaz. Bunun stmrlamas1 imkanstz bir 

• 
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~ok mertebeleri vardlr ki, · bir basit zekadan Enbiya ak1llan mertebele
rine kadar gider. En yiiksek mertebesinP: Akl-1 Evvel denilir ki meb
de'den gayeyi, gayeden mebdei, evvelden alnn ahlrdan evveli kesin mii
kemmellik lie goren bu Akl-!; Evvelden ahm ahlrdan evveli kesin mii
kemmellik ile goren bu Akl-1 Evvel, Kelam-1 ilihi ve nur-u Muhamme
didir. Nitekim hadis-i §erifte: Allah'm ilk yaratt1g1 §ey benim m1rumdur . 
( ,.s.;.,:. .:»IJ.L> L. J Jl ) , Allah'm ilk yaratt1g1 §ey ak1ld1r. ( J1.> L. J Jl 

, j.c..n .:»1 ' ) , Allah'm ilk yaratt1g1 §ey kalemdir ( · ~I .:»iJL>L. J Jl ) , 

buyurulmu§tur. Ak11larm derecatmdaki ihtila.f aklllarm noksanlanndan 
kaynaklamr. Yoksa esas ibbariyle aklllar i~in yol birdir, o da hak yo
ludur. Bizim illiyet prensibi, ~eli§mezlik prensibi gibi hakk1 idrake vc
sile olarr asl:i. sebepler hakkmdaki bedim idraklerimiz Akl~1 Evvelin id
rakinin derinligini gosteren birer hissemizdir. Biz bu sayede her nevi 

· ma'himatl boyle bir bedahet §eklinde idrak eden Akl-1 Evvelin, mutlaka 
kudsi giiciin kemalini isbata bir beige buluruz. Bizim nisbi ve ciiz'i olan 
tahmin giiciimiizle Akl-1 Evvele boyle bir yak1a§mam1z ve bu sayede 
hakka uia§mam1z vard1r. Biitiin mertebeleriyle vehbi hads, kesbi ol
mad1g1 i~in burida be§eri sa'y ve irade amil degil ise de bunda Allah'm 
lutfuyla malik oldugumuz hissemiz nisbetinde akli, fikri ve bu konu
daki uzun tecriibeden elde edilen itiyadi hads melekesi kesbi oldugun
dan, Kur'an'mda cenab-1 Hak umum insanlan bu yola hidayet ve 
sevk i~in ( ,:; ~ r ,:&J;;:..l:!~ ) buyurmu§ ve akll olmaymca dogrudan 
dogru hislerde te'sir icra edecek olan mucizelerin biiyiik bir faydas1 
olm1yacagm1 anlatml§t1r. Kur'an'm bu gibi ayetlerinde insanlan id
rak ve istidlal i~in mucizelerden ~ok kiilli kategorllere sevk vard1r. Ve 
bunun i~in Ku:r'an; mucizelerin en biiyiigiidiir. Fakat bundan bazllarl
mn zannetmek istedigi gibi peygamberlerin mucizelerinin imkansizh
guia ve Hatem'iil-Enbiya Efendimizin maddi mucizeler gO.stermedigine 
ve gostermeyecegine i§aret gibi bir mana ~lkarmaya kalkl§ma·k da dog~ 
ru degildir. <;iinkii bu ayette ozetlenen ve her biri aym zamanda en 
tiiyiik ve e§Siz harika olan eserler ve ayetleri a~1ga ~1karan eri§ilrnez 
gii~ dii§iiniildiigu zaman, Safa tepesinin altma ~evirilrnesi bu kavle 
gore hi~ bir ehemiyeti haiz olamayacag1 ve bir muhA.l te§kil edemiye
cegi kolayhkla anla§lhr. Binaenaleyh cenab-1 Hakk niizlll sebebi nok
ta-i nazarmdan bu ayetle §Unu da al'ilatm1§ oluyor ki; goklerin ve yerin 
yaratlh§l ve . yoktan varedili§i ve bunlar u~erinde zikrolunan e§siz ta
sarruflarm icras1 gibi en buyiik mucizeler ve siirekli olan bu mucizele
rin idrakinden has1l olacak faydalann yamnda Safa tepesinin· al~ma 
~evirllmesi gl-bi muvakkat ve miinferid bir harika olaym lstenmesi 
onemslz bir §eydir. Bu biiyuk ve -siirekli mucizeleri idr!k ve miitA.laa 
edenler ve ·bu miitA.laa He Halik Te!la'run kanunlanna vak1f olup 
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uyanlar Safa tepesini altm yapmak gibi bir arzuyu bilahare kendileri 
bile ger~ekle§tirebilirler. Qiinkii bu sayede yalmz Safa'mn degil, biitiin 
Mekke daglarmm altm ile dO§enmesi bile miimkiin olur. Allah Tea_a 
bunun da yolunu yapmi§tlr. Yalmz metalurji kanunlanm iylce idrak 
etmek bu istek ic;in yeterlidir. Binaenaleyh Allah'tan ve Peygamber
den; daha biiyiik, daha hayati, kudsi, kiilli ve ebedi isteklerde bulun
mak icabeder. 

Ayet; apa~rk alamet ve kat'i deliller kar§Ismda ciddi olarak hi~bir 
80z soylenmek ihtimali bulunmayan parlak mu'cize demektir ki Kur' 
an'm ayetlerine ayet denilmesi de bu mana ile alakadardir. Demek ki 
Allah Teala'nm iki nevi ayeti vard1r. Birisi varhk kitabi ve yaratlll§
taki fiili i§aretler, digeri de indirilmi§ kitabdaki kavli ayetlerdir. Bun
lann ikisi de zat, s1fat ve ilahi iradenin hiikiimlerine delalet ettikle
rinden dolayi ayet ad1 verilmi§tir. Bu iki kitabm ve bu iki nevi ayetler 
kar§Ihkh olarak yekdigerlerinin dall ve · medlulii, !ierh ve tefsiridirler. 
Marifetin kemali; indirilmi§ kitabm kavli ayetlerini anladiktan sonra, 
onun kanunlarma, emirlerine, hiikiimlerine uyarak tarik-1 miistakim
den radlye ve mardiyye maka.mianm ihraz ile bakabillaha vas11 olmak
t1r. i§te Kur'an'm bu kavli ~yeti bize birc;ok fiili ayetlerini ozetleyip 
gO.stererek bu kainat devletinin sui1rs1z ve say1lmaz ihtilaflanm siirekli 
i'cazkar nizam · ile ibda' ve diizenleyip birle§tiren Hallk-1 Miidebbir'in 
ve akl ile akledilmi§, hatic; ile zihnin intibak noktasmda kayyum-1 kiil 
olan viicud-i vahidini izhar eyleyen Hak Teala'mn Zat-1 ahadiyetine ve 
kudret ve rahmet-i §amilesine ve binaenaleyh biitiin irisanlara ve kaffe-i 
mevcuuata yeterli ve bol ~erik ve nazirden miinezzeh bir ilah olduguna 
delalet eden bir ~ok apac;1k delilleri gayet veciz ve vecizligiyle beraber 
gayet uasit ve ac;1k surette cemedivermi§tir ki bunda ac;1klanan ve a~Ik
lanmayan nice nice ilim ve fenlerin mevzu ve gayeleri vard1r. Bunu en 
adi ve en basit bir akll duyar ve en yO.ksek aklllar bunda ebedi bir ga
yeyi tedkik ve mii§ahede ederler. Ve binnetice hic;bir ak1l bu karardan. 
dl§an ~1kamaz. 

i§te Kur'an; en yiiksek ilim ve fenlerin isteklerini bu vec;hile ko
kiinii alarak bO.tO.n havass ve avamm ac;Ikllkla anlayacag1 derecede 
basitleudirip ogretir. Vehm ve hayalin §i'ri edebiyatmda hic;bir hakikate 
uymayan ve hakstz yere ibda' nam1 verilen ve kuvve-i vahimenin ge
llp gec;ici yalanc1 A.mm ok9ayarak insam bir an ic;in ve bir dahl\.... te
kerrO.r etmemek §Brtiyle c;arp1p g~en bo§ mO.eddalarmda bir z~vk1 

teselli aramaga ah§IDIIJ olan nihlar, Kur'an'm bO.t\in fttrata ayna olan 
nazm-1 bediinde i'cazkar bir y\ikseklitk duyamazlarsa bunun sebebini flt
ri zevklerinin ve ak1llarmm hevailik ic;inde iflas etmi§ olmasmda ara
malldirlar. Bu gi'biler hakk1 hep act diye telakki etmi§ ve akh hakka 
ula§mak ic;in bir ayet tamyacak yerde onu hakk1 redde ve ibtal ile mag-
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lub edebilecek gaddAr bir silAh gibi kullanmak isteyen zalim mii§rik
lerdir. (Elmallh Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, I, 566- 570) 

ilim ve iman 

Seyyid Kutub ise Ayeti ilim ve iman noktasmdan §Oyle degerlen
diriyor: 

Defalarca tekrarlanan §U manzaralarda, ne buyiik !evkalAdelikler 
vardlr. Kltnattakl manzaralan ilk gordugu zaman gozler v~ gonJ.ller, 
ne helecana kap1hrlar ... Fakat zaman zaman husllle gelen unsiyet ne
ticesinde gozler ve gonuller, bu deh§etli manzaraya kar§l garibligin, 
taaccubiin ve heyecanm sarsmtllanndan kurtulur. 

i§te gokler ve yer... ~u uzak mesafeler, bu kocaman cisimler, §U 
buyiileyici ufuklar ve me~hul alemler ... · Ba§lan donduren §U korkun~ 
fezadaki varllklann, kainat i~inde yer all§larmdaki intizam, o hareket
lerindeki, duzenlilik... Bilinmezlik ortiisiine burunmii§, insanogluna. 
~ok az s1r veren §U m~huller alemi. .. ~u gokler ve yeryuzu ... 

insanhgm tekamul edip; ilmi ara§tirmalar yapmas1 sonunda, keli
disine Allah Teala'mn nisbet · dahilinde baz1 bilgiler bah§ettigi yer ve 
gokler... Aslmda insanogluna hakiki s1rlan, hakiki uzakllklan ve ha
kiki hacimleri me~hul olan alemler ... 

Geceyle gtindtiziin yer degi§tirmesi, aydmhkla karam1~n birbirini 
takib etmesi, §U dogu§ ve bat1§lar1, §U fecir ve gurub ... Bunlann kar':' 
§lsmda duygular ne kadar titremi§ ve gonuller ne kadar tar.::i:nu§tlr. 
Hayretler hayretleri kovalami§tlr. Nihayet insanoglu, tekrarlanan bu 
k:orku ve deh§ete ah§ml§ ve heyecamm kaybetmi§tir. Ancak bu deh§et 
ve heyecam devamh olarak ya§ayan mti'min kalbler mustesna ... 0, 
deh§et s~an btitiin ·bu varhklarda Allah TealA'mn kudret ehlinin bu
lundugunu, her an tefekkur eder. Ve her varllgm kar§Ismda yeni ya
ratllffil§ gibi heyecan duyar. 

insanlara faydah olan §eyleri denizde ak1tan (ta§tyan) gemiler, §U 
azametli okyanusta, bir nokta saytlacak kadar ku~ucuk geminin, biz
len ytiklenip seyr etmesi yeni yeni duygulara sevk ediyor. insam son
suz bir rna viligin korkunc; dalgalar1 arasmda geminin, bir §U yana, bir 
bu yana salmarak yol ah§L.. Bunla.r, ancak Allah'm kudreti ve muha
fazast altmda cereyan etmektedir. ~yet ((bunu yapan tabiat kanunu
dur.>> diyecek olursak bilelim ki, o kanunun sahibi de yine Hz. Allah' 
br. 0 korkunc; dalgalann arasmda kti~ucuk noktayt koruyup yiirtiten 
kuvvet, o·n~n kuvvetidir. 

Allah'm semadan indirip yeryiiziinu olumden sonra dirilttigi su
da, yeryuztinde c;e§itli canhlar yaymasmda, rtizgarlann degi§ik yonler
den es\irilmesinde, gokle yer arasmda miisahhar olan bulutta ... Lutf-u 
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ilahi ile canlanan, serpilen gucu ilan eden, cevheri gizli, kunhu me~
hiil §U hayat... Evet bu hayat nereden gelmektedir? <;ekirdekte, yahut 
da tanede gizli ... Ama o taneye ve ~ekirdege nerE.den geldi? Esas1 ne
dir? ilk kayna~ neresidir? Fltratm insanog1una tsrarla yuce1ttigi bu 
sual kar§tsmda ka~amakli cevS:b ile bir netice e1de edllemez. 

01\ilere hayat verme kudretine sahip bir yaradamn mevcudiyetiil
den ba§ka cevab1 oimayan bu sua.Ji, imanstzlar hep bilmezlikten gel
meye ~ali§mi§lardtr. Ve uzun muddet insan1ara kendilerinin de - ha§a 
Allah'a muhta~ o1madan- hayat · verebilme yolunda olduklan vehmini 
yaymaya ~ali§mi§lardir. Sonunda bak1yorsunuz ki on1ar da kufUr, in
kar ve ilhaddan ellerini silkerek, ister istemez ger~egi ikrar etmek 
mecburiyetinde kahyorlar: Hayat1 yaratmamn imkanstz oldugunu soy-
1\iyorlar. i§te bu gun hayat mevzuunda bu ger~egi soylemek mecburi
yetinde kalanlardan biri de, Rusya'nm en buyuk bilgmi ge~inen bir 
munkirdir. Daha once, tekamul nazariyesinin sahibi olan Darwin de 
bu suiUe cevap vermek i~in ~Irpmnu§tl ... 

Sonra, bir yandan obur yana aklp giden §U ruzgarlar, gokle yar 
arasmdaki rahmet yuklu bulutlar ve Hak Teala'nm mevcudatta gizle
dlgl esrarengl.z kanunlara boyun egen §U muammalar ... f}uphesiz ki 
bulutlann meydana geli§i ve ruzgarlann esi§i hakkmda, birtaktm na
zariyeler ileri surmekle i§ bitmez. Ger~ckten but\in bu s1rlar, sebep
lerin gerisindeki o gizli s1rdlr... Kainatm bu durum bu nisbet ve bu 
tabiatla yaratilmi§ olmas1 s1rn. Hayatm dogmas1 ve geli§mesi i~in ye
rine gore ruzgar, bulut, yagmur ve toprak gibi sebepleri ihtiva eden bu 
hilkat strn ... Bilinenleri binleri a§an bu tevafuklar .. . f}artlardan bir 
tanesi eksik olsa, hayatm yok olacag1 ve tabii seyrini kaybedecegi bu 
tevafuklar.. . Allah'm irade ve ihtiyanna uygun, aym zamanda tedbir 
ve rahmetine muvat1k olan ince s1r .. . 

((f}uphesiz ki aktlllca d\i§unen bir kavm i!;in, nice ayetler vardtr.» 
Evet, insanoglu akhm gaflet ve ah§kanhk hamakatmdan s1ymp, 

kainati; her an yenilenen bir hisle, ileri bir goru§le, ve iman nuruyla 
nurlanmi§ bir kalble seyredebilse .. . Ve §U alemi ilk gelen bir yolcu gibi 
gezebilse ... Gozunu her panltiya diktbilse ... Kulagm1 her sese verebil
se. Hislerini her harekete celbedebilse ... Btkmadan, her an gozune, ku
Iagma ve gonlUne ili§en bu muammalarla varhg1 titreyebilse ... . Bu has
sasiyet. Bu kemal. i§te imanm bah§ettigi §ey: A~;1lmak .. . ~uurlanmak ... 
Guzelligi, kemali ve insicamt takdir edebilmek ... ~i.iphesiz ki iman, kal
nata yeni bir baki§l, guzelligi; yeniden idrak edi§i ve geceli gilnduzlii 
Allah'm san'atmdan meydana gelen ne§'e ve ahenk ic;erisinde ya~ama;v1 

bah~eder. (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il-Kur·an, I , 317- 319) 

- --oOo- - - --
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165 - lnsanlardan kimi de Allah'dan bru]kas1n1 O'na 
emsal edinir, Allah'1 sever gibi onlan severler. iman eden
lerin, Allah sevgisi ise, daha fazlad1r. Zulmedenler azab1 
gorecekleri zaman; biitiin kuvvetin Allah'a ait oldugunu 
ve Allah'1n pek Qetin azab1 bulundugunu ke~ki bilselerdi. 

166 - 0 zaman uyulanlar, uyanlardan uzakla~m1~ ve 
azab1 gormii~ oldular. Aralanndaki biitiin baglar kopmu~
tur. 

167 - Uyanlar dediler ki: Bizim iQin (diinyaya) bir 
donii~ olsayd1 da (~imdi) bizden uzakla$tlklan gibi, biz de 
onlardan uzakla~sayd1k. Boylece onlann biitiin yaptlkla
nnl Allah hasretler halinde kendilerine . gosterecektir ve · 
onlar ate~ten Qlkacak degildirler. 

Allah'a $irk Ko§anlar 

Allah Te~la dunyada kendisine §irk ko§anlarm haltni anlat1yor. 
Ve Ahiret yurdunda ,ba§lanna gelecekleri bildiriyor. Onlar Allah'a c~
ler ve ortaklar ko§mU§lardlr. Allah'1 ~evdikleri gibi onlan da seviyl'>r· 
lar. Halbuki Allah'tan ba§ka ilah yoktur. O'ntin .z1dd1, §eriki ve naziri 
yoktur. Buhari ve Muslim'in Sahih'inde Abdullah ·ibn Mes'lld'dan vArid 
olur ki; o, ben ey Allah'm Raslllu gunahlarm en buyu~u hangisidir? 
dedim. Rasulullah; Allah'a seni yaratt1g1 halde §irk ko§mand1r, buyur
du demi§tir. 

((iman edenlerin Allah sevgisi ise daha fazladtr.>> Onlar Allah'l tam 
oiarak bildikleri, O'na sayg1 duyduklan, O'nu birleyip sevdikleri i(tin 
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hiebir §eyi O'na ortak ko§mazlar. Yalmzca O'na ibadet eder, tevekk'iil 
eder ve .h~r I§lerinde O'na s1gmtrlar. Sonra Allah Teala kendi nefisle
rine zulmeden mii§rikleri tehdid ederek buyuruyor ki: «Zulmedenler 
azab1 gorecekleri zaman, buttin kuvvetin Allah'a ait oldugunu ve Al
lah'm pek eetin azab1 bulundugunu ke§ki bilselerdi.» Baztlan derler ki; 
sozlin takdiri §6y1edir : Eger kufredenler azab1 gozleriyle gorselerdi, o 
zaman butun kuvvetin Allah'a ait oldugunu bilirlerdi. Biitiin hukmiin 
tek ba§ma ve e§i bulunmakstzm Allah'a ait oldugunu, her §eyin o·nun 
etkisi, ustunlugu, sa1tanat1 ve hakmiyeti altmda bulundugunu anlar
lardi. Ve Allah'm azabmm §iddetli oldugunu da bilirlerdi. Nitekim bir 
ba§ka ayet-i kerime'de §6yle buyuruluyor : «0 gun hie kimse Allah'm 
azab ettigi gibi azab edemez. Hie kimse O'nun vurdugu bag gibisini 
baglayamaz.» (Fecr, 25-26) Allah Teala buyuruyor ki; onlar gozleriyle 
gorecekleri §eyi bilmi§ olsalardt, §irkleri ve kiifiirleri yiizunden 
ba~larma gelecek feci, kotu ve ba§ dondiirucii bali gormii§ olsalarfh, 
bulunduklan saptkllktan vazgeeerlerdi. 

Sonra putlara inamp, Allah'I inkar edi§lerini bildirerek, kendisine 
tabi olanlarla, tabi olunanlann birbirinden uzakla§acaklanm haber 
veriyor: «0 zam~n uyulanlar, uyanlardan uzakla§ml§ ve azab1 gormti§ 
oldular.» Dunya diyarmda ibadet ettiklerini sand1klan melekler, onlar
dan uzakla§arak derler ki; biz sana ~1gmd1k, onlar bize ibadet etmez
lerdi. Tesbih ederiz Seni. Sensin bizim dostumuz. Hay1r onlar ctnlere 
ibadet ederlerdi. Qogunlugu buna inamrlard1. Cinler de onlardan uzak· 
la§arak kendilerine ibadet ettiklerini kabul etmezler. Nitekim Allah 
Teala onlar hakkmda bir ba§ka ayette §Oyle buyuruyor : «Allah'1 bua
ktp da k1yamet guniine kadar cevap veremeyecek §eylere yalvar:mdan 
daha sap1k kimdir? Halbuki yalvardiklan §eyler onlarm yalvan~larm
dan habersizdirler. Fakat insanlar ha§r edildiklerinde onlara dii§man 
olurlar. Ve onlarm tapmmalanm inkar ederler.» (Ahkat, 5-6) 

Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §6yle buyuruyor : «Onlar kendilerine 
kuvvet kazand1rsm diye Allah'I b1rakarak tannlar edindiler. Haytr, tan
rtlan kendilerinin ibadetlerini inkar edeceklerd!r ve onlarm aleyhlne 
doneceklerdir.» (Meryem, 81- 82) Hz. ibrahim'in kavmine soyledikle
rini de Allah Teala §Oyle ifade ediyor : «ibrahim §6yle demi§ti : «Diinya 
hayatmda Allah'1 btraklp aramzda putlan mahabbet vesilesi k1ld1mz. 
Sonra k1yamet gunii birbirinize kiifreder ve kar§Illkh Ia'net okursunuz. 
Varacagm1z yer ate§tir, yardtmcllanmz da yoktur.» (Ankebut, 25) Blr 
ba§ka ayeti- kerime'de ise §oyle buyuruyor : «Biiyukliik taslayanlan ·bir . 
gorseydin. Hani zalimler Rablerinin huzurunda dik~lmi§ler, bir ktsml 
bir k1smma soz atiyordu. Gii~suz sayilanlar buyiikliik taslayanlara di
yorlardi ki: Siz olmasayd1mz biz muhakkak inananlar olurduk. Gue
IU sayllanlar da, gii~siiz sayttanlara, geldikten sonra hidayetten sizj 
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biz mi ahkoyduk? Hay1r siz, miiC'rimler oldunuz. Gii~iiz saytlanlar da 
biiyiikliik taslayanlara decliler 'ki : Haytr gece ve giindiiziin i§iniz hile
karllktl. Hani siz bizim Allah'a kiifretmemizi ve ona ofer ko§mamizJ 
emrediyordunuz. Azab1 gordiiklerinde, ettiklerinden dolaYI i~leri yan
dt. Ve kiifretmi§ olanlarm ·boyunlanna demir halkalar vurduk. Yap
makta olduklanndan ba§·kastyla cezilandmlmazlar.)) (Sebe', 31- 32) 
Bir ba§ka ayet-i kerime'de de §oyle buyurulur: «i§ olup bitince §eytAn; 
dogrusu AUah size gerc;egi soz vermi§ti. Ben de size soz verdim ama 
sonra cayd1m. Esasen sizi zor1ayacak bir niifUzum yoktu. Sadece ~a
gtrdtm, siz de geldiniz. 0 halde beni degil, kendinizl yerin. Artlk ben si
zi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsmtz. Beni Allah'a ortak kO§· 
mamz1 daha onre kabul etmemi&tim. Dogrusu zalimlere can yakan bir 
azab vardtr." der. (ibrahim, 22) 

((Ve azabt gormti§ oldular. Aralanndaki biittin baglar kopmu§tur.)> 
Allah'm azabmi gordiiklerinde; btitlin ipler ve baglar kopmU§, kurtulus 
vas1talan kalmami§tlr. Ate§ten dondiirecek veya allkoyacak hi~bir §ey 
yoktur. AtA, ibn Abbas'tan naklen der ki; buradaki baglardan maksad, 
Jostluktur. Miic::-lhid de ibn Ebu Necih'den nakledilen rivayette l.Joyle 
demi§tir. 

<<Uyanlar dediler ki; bizim i~in diinyada bir donii§ ol.saydt da §imdi 
bizden uzakla§tiklan gibi biz de onlardan uzakla§Saydlk >> Ke§ki d}n
yaya bir kere daha donseydik de bunlardan ve bunlara ibadetten uzak
la~aydik. Onlara · iltifat etmeseydik, yalmz ve yalmz Allah'a ibadet 
etseydik, derler. Ne var ki onlar bu sozlerinde yalan soylemektedlrler. 
<;unkii tekrar dUnyaya dondiirtilm~ oLsalardi, yasaklandlklan §eyleri 
y·ine yaparlardt. Bunun i~in Allah TeA.Hi ((Boylece onlann biitiin yap
uklanm Allah hasretler halinde kencli!erine gosterecektir ve onlar atel}
ten \lkacak degildirter.l> buyuruyor. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime 
de i§te §6yle buyurur: <<Yaptiklan her i§i ele ahr, onu darmadagm ede
riz... (Furkan, 23) Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §oyle buyuruyor: 
<· Rablanm inkar edenlerin i§leri f1rtmah bir gun de riizgarm §iddetle 
s:;,vurdugu kiile benzer. Yapt1klarmdan hi~bir §eY elde edemezler. i§
te bu, derin saptkhkttr.l, (ibn\him, 18) Bir diger ayet-i kerime'de ise 
~?oyle buyuruyor : uKiifredenlerin i§leri engin ~ollerdeki serab gibidir. 
Susayan kimse onu su zanneder. Fakat oraya geldiginde hi~bir §ey bu
lamaz. Orada Allah'1 bulur. Ve Allah orda hesabtm gortir. Allah hesab1 
c;abuk gorendir.)) (Nur, 39) i&te bunun i~in Hakk Teala Hazretleri bu 
ayette «Ve onlar ate§ten t;Ikacak degildirlern buyurmaktadlr. 
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Uluhiyyet ve Uhudiyyet 

Bu ayet bize gasteriyor ki; uhlhiyetin anlammda son derece sevgi 
esastlf. Ve ma'bud, en yiiksek sevgilidir. Boyle ~on derece sevilen §ey
ler ne olursa olsun, ma'bud ittihaz edilmi§ olur. Mahabbetin hiikmii i.se 
itaattir. Ve bunun i~in ma'bud son derece itaat edilendir. Ve her in
sanu1 davram§mda hareketin ba§langici onun ma'bududur. im--anlar 
tarafmdan boyle muhabbet ile ma'bud payesi verilen putlar o kadal 
ce§itlidir ki bir ta§, bir maden par~asmdan, bir ot, bir aga<;>tan tut da 
gok cisimlerine, ruhlara, meleklere kadar ~Ikar. Maamafih ( ~ ~ ) 
de akllhlara raci olan ( ~ ) zamiri bunlann bilhassa a:-. 1 ~ 1ll c:r (kls

mim tasrih etmektedir. Buna binaendir ki miifesirin-i kiram bu ( ~~~~) 
ccAllah'a ma'siyette itaat ettikleri efendileri, reisleri, btiyiiklerh diye be
yan etmi§lerdir. Bu zamirin taglib suretiyle sair putlara da te§mili tak
dirinde bile bu mana zahirdir. Filvaki servet ve saman, ha§met ve kuv
vet, makam ve ikbal, hiisn ve cemal gibi her hangi bir iimide sebep 
addedilen dilberler, kahramanlar, hiikiimdarlar gibi insanlan Allah gibi 
seven ve onlar ugrunda her§eyi goze alan nice kimseler vard1r ki, bu 
§irk noktasmm putperestlik esasm1, be§eriyetin ~n biiyiik yarasm1 te§
kil eder. Yunan, Roma, Avrupa medeniyet ve edebiyatmd.:t loyle ma
habbet ma'budlanmn haddi hesab1 yoktur. Bu his, zaniamna gore tiir
lii tiirlii §ekillerde zuhur eder. H1ristiyanhk da bu rub ile doludur. Hele 
Avrupa riihunda, Avrupa edebiyatmda bu nevi §irk o kadar ileri git
mi§tir ki, her eline kalem alan ve herhangi bir §iir soylemek tsteyen 
kimse mahbubuna ilah payesini vermeyi ve en ufac1k bir i§i medh i~in 
hemen yaratmak kudretini isnad edivermeyi, bir hiiner, bir §eref ad
deder. Yeryiiziindeki ~eri tartl§malar biitiin bu muhtelif ve ~;eli§ik 

ma'budlann miicadeleleri yiiziindendir. Bu tarti§ma ve iht ilaf , her bi
rinin arkasmdaki binlerce taraftarlar tarafmdan koriiklenir ve be§e
riyet giinden giine ahlaki sukuta stiriiklenlr. ilimlerin, fenlerin, san'
atlarm terakkisi buna ~are -bulamaz, bil'akis hepsi bu §ir k ocagm! yak. 
rr.ak i~in gaz ve benzin yerine kullamhr. Bunlar hakikat te ne Allah 
tamr, ne peygamber. Her birinin gonliinde zaman zar:1an bir veya 
birka~ mahluk yer tutmu§tur. Onlan Allah gibi severlcr. ve onlara rna' 
bud muamelesi yaparlar, onlara itaat etmek i~in A!lah'a isyan eder-
ler, ( ~l..,_:ow:S ~ ~ ) kavli biiti.in IJunlan ta:svir edeL Ve ~mrada ev
liya ve enbiyayt ma'btid derecesine <;tkaranlar da dahildir. Bunun i~in 

Allah'm evliyas1, enbiyas1, melekleri gibi sevgili ku!lanm severken 
nazm-1 celilin mazmununu iyi d i.i:?iinme!i, mahabbetlerini Allah 
mahabbeti derecesine vardtrmaktan k<~-GHHlmahdw Zira A'lah it;in sev
mekle, Allah'I sever gibi sevmek arasmdakl fark1 bilmek li:mmgelir . Al
lah't sevenler Allah'm yolunda giJen sevgiii kullanm da sever1er, H\kin 
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Allah gibi degil, Allah i~in severler ve bu sevgi ile Allah yolunda onlara 
ittiba ederler. ( .111 ~ ~ _,.;;li ..111.; .~ ~ _;I ji ) Binaenaleyh 
Allah'm sevdigi kullanm sevmek ve onlara ittiba etmek giinah ve §irk 
degildir, bil'akis Allah sevgisine delil olur. Fakat bu mahabbet hic;bir 
zaman Allah mahabbeti gibi olmamah, yani hlristiyanlann Hz. lsa 
hakkmda yapt1klan gibi onlan ma'bud derecesine c;1karacak blr tapm
ma §eklini almamahd!r. Bunun en giizel misalini musliimanllgm, anah
tan iman olan kelime-i §ehldetinde ve ibadetlerinin ba§I olan namazm
da buluruz. Bir miisluman ( J _,..... J J "~ I~ _;I ,_:.1 J ..111 ~~ Jl ~ _;I ,_:.1 ) 
derken Allah'tan maadA. biitiin n:a.'budlarm hcpsini redd ve inklr eder 
de bu kalbi plk ile Peygamberi, Hz. Muhammed'in ona kulluk ve risa
letle izlfetini tasdik ve Allah ic;in bu hakka §ehldet eder ki bu §ehadet.te 

· Allah'tan sonra Peygambere bir illn-1 mahabbet vard1r ve iman bu 
mahabbetle tamam olur. Fakat Allah sevgisi, Allah'm birligi uluhiyet 
ile ve bunun yanmda Hz. Muh&.mmedin sevgisi Allah'a kullugu ve ri
slleti sebebiyledir. i§te Allah i~in mahabbetin en biiyiik niimllnesi. ( ... ) 
KeZA. namazda Allah'tlan mA.adas1m cuz'i bir §ekllde de olsa niyete ka
n§tlrmak kufurdiir. Ve namaz1 bozar. Namazda Peygamberden ve Al
lah'm sllih kullanndan hic;bir §ey istenmez, nihlyet tahiyyltta onlar 
hesabma da Allah'tan sellm salavat, rahmet ve bereket niylz edilir ki 
bu duada, Resulullah'a ve sllih kullara elbette mahabbetin izhln mev
cuttur. Lakin namaz k1Ian huzur-u ilahide onlardan bir §ey istemek 
mevkiinde degil, onlara da derecelerinin artmas1 ic;in rahmeti illhlyeyi 
isteyivermek; hayatmda onlara ikram etmek mevkiinde bulunacaktir. 
Ve miisluman butiin omriinde bu hatt1 hareketi davraru§ esA.s1 addede
cektir. Buna mukabil, evliya ve enbiyayt veya ruhlan veya melekleri 
mu§riklerin arac1 ma'budlan gibi tannhk payesi vererek sevmek, on
Ian severken Allah'! ve Allah'm emirlerini unutmak, onlar namma kur-
bA.nlar, ayinler yapmak, onlarm isimlerini ( .111~ ) gibi i§lerin 
ba§langlCl kabul etmek ( .111~ ~ ~ ) ayetine gore bir §irk Ve 
kufiir oldugunda §iiphe yoktur. Ve bOyle yapmak onlardan uzaklq
maktlr, c;iinkii onlar ancak Allah'1 sevmi§lerdir. Maatteessuf miislii
manllk namma da bOyle battl bir mahabbet inancma tutulan ve bu
nunla dindarhk yap1yoruz zanneden bir taklm gaflet erblb1 da zuhur 
etmi§tir. Bunlar c;ogunlukla din ilminin iyi tahsil edilmedigi ve dini 
malumatm esas1 bilinmeden a~zde.n a~za •bir efsA.ne gibi dOlR§tlrdlll 
Cahlliyet devirlerinde, Cahiliyet Iumtikalannda zuhur edegelmi§tir. 
Qiinkii kulluk hissi insanlarda f1tri oldugundan dolayt hakiki ve miite
kamil din ilmi soniince, insanlar ilk cahiliyet devrindeki efslnelerle 
gonliine dogan garib heveslerl ic;inde tapmmaya c;all§lr. Hurafeler ile 
bogulur gider. Olu veya diri, canh veya cans1z putlara baglarur. Ma-
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mafih bu dalaletin fel.sefl metod ile ilm ve marifet nam1 altmda yay1-
lan k1sm1 da yok degildir. Ve elbette bu daha mtihimdir. Burada tann . 
tammayan (ateizm) felsefelerinden bahse ltizum gormuyoruz. En de
rin cehalete mti.savi ve hatta daha beter olan ateizmin §enaati ihtar
dan mustagni oldugu gibi ilmi ve felsefi bakimdan degeri de yoktur. 
Fakat felsefe-i ilahiye ve vahdet-i vticud nam1 altmda gizlenen bir 
ateizm felsefesi vard1r ki; din ve ahlak namma ilmi ve hikemi §ekilde 
en bilytik zarar bundan ne§'et edegelmi§tir. Ve her nerede bir §irk var
sa, bununla az ~ok bir ahikas1 vard1r. Evvela §Unu kayd edelim ki 
. ( ~ ')'\ .JI ')' ...l>-1 J .JI Nl J ) ayetinde de sarih oldugu tizere islam'da 
emrolunan umumi iman konusu ( ..:'ill 'il .JI ')' ) tevhid, yani tevhid-i 
uluhiyyettir, (~ ')'I.) J>:- .JA 'i) diye ifude edilen tevhid-i vucud de~ildir. 
Bu vlsa olsa ma'rifet yolunda merhalelE:ri kat'etmi§ havass i~in mevzuu 
balls olabilir. Ve bizim nazanmizda tevhid-i vticud genellikle mtinker 
degil, belki ke§fen musbettir. Lakin <<Allah'tan ba§ka mevcud yoktur~> 
demekle <<her mevcud Allah'dir» demek arasmda pek btiytik fark var
dlr. Evvelkisi saf tevhid olabilir. Lakin ikincisi sat §irktir. ((Allah'tan 
ba§ka mevcud yoktur>> denildigi zaman, masivaya isnad edilen vticudun 
ha,kiki olmay1p hayali, vehmi, §Ufl.rda yans1yan golge bir durum oldugu 
ve hakiki vucudun- ancak Allah'a tahsis edilmi§ bulundugu ikrar ve 
alemin kendiliginden ve kendisi i~in hakiki vticudu nefyedilmi§ olur ki 
bu vahdet-i vticuddur. Qtinku ke§fen sabit .oldugu tizere biz a~em na
rmna ne 'biliyorsak hepsi duyulanm1z, hayalimiz, zihni §ekiller ve ruhi 
intibalanrmzdan ibarettir. Bunlan a'yan tasavvur etmemiz ve buna 
bagli olarak hak diye bilmemiz zatmda vahid-i ekmel olan Hak mef
humunun ezelen ve ebeden tahakkukunu tasdik sayesinde m'iimk'iin 
olabilir ki bunu Fatiha'da izah etmi§ idik. Binaenaleyh vahdet-i v'iicud, 
tevhid-i v'iicudisi, e§ba.h-1 alemin z1lli ve hayali oldugunu gormek ve 
onlan silip maverasmdaki hakk-1 vahidin vucuduna iman eylemek ile 
mumk'iin olur. Nitekim, <<Allah'tan ba§ka ilah yok» dedigimiz zaman da 
bir tak1m putlann, bir ~ok kimseler tarafmdan ma'bud ittihaz edildigi
ni inkar etmi§ olmuyoruz da bunlarui hakk olmadlklariru i'lan ve an
cak bir Allah'I isbat ve kabul etmi§ oluyoruz, lakin ((Her mevcud Al
lah'dlr» denildigi zaman v'iicudda hakiki bir ~okluk kabul edilmi§ ve 
hepsinin Allah oldugu iddia edilmi§ oluyor ki bunda tevhid yok, bil'akis 
Allah'I ~ogaltma ile §irk vardlr. Bu bir vahdet-i vticud degil, lttihad-1 
v'iicud veya htilul nazariyesidir veyahut Allah'I inkar ile ancak alemi 
isbattlr, ((bir»e <<her» demektir. §eriki olmayan Allah'a sonsuz ortak
lar varsaymaktlr. Buna en ziyade ((Panteizm», ((tttihad-I ilahiyyet» de
nilir ki bu nazariyede Allah ve vticud hakikaien her §ey ile muttehiddir 
veya her §eyin i~ine htilul etmi§tir. Ha§a Ali ilah, Veli ilah, Fir'avn ilah, 
Nemrud ilah v.s ... her§ey ilahd1r. Bunda isbat-1 alem ve nefyi sani var-

Tefsir, C. III - F. 4~ 
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d1r. :i:§te bir tak1m cahiller veya miilhidJer ilahi hikmet namiyle muhal 
olan bu ittihad veya htih11 veya ateizm nazariyesini vahdet-i vticud ve 

mahz-1 tevhid diye ele alarak ( JA 'il 411 ')' ) demek (,.,.. 'il ~ y:- ,- ')' ) de
mek oldugunda israr eder ve bunu da ether mevcud O'durn manas~yle 
tefsir eyler ve hatta toplam yekun ile toplam teki tefrik etmiyerek 
( .,:_ Jl ~ ) derler. Her §eyin otesinde Allah't gorecek yerde, her §ey
de ve ha tta her §eyi Allah gormek isterler. .,.r!LI.;JI J ..;> 'il J J J'il _JA 

~~~., ) ayetinin beyan ettigi cern' mertebesfni fark ri1ertebe.sinde 
ayn ayn soyler ve bu suretle kendini Allah gormek ve gostermek i~in 
kamil insanlan bizzat Allah gibi gosterirler. Art1k erenler, evliyalar, 
bir ilahlar cemaat1 manzarasmda tahayyiil olunur. Halbuki bu naza
riyenin esasma gore §eytanlann velilerden, kafirlerin mti'minler
den farkt kalmamak hizungelir. <;tinkti her mevcud o say1llr. i§te 
( ~~~ ~ ~ b\..~1 .111 .;; J~ :.!"' ~ :.!"' ..,..L:JI :J"' J ) ayeti kerimesi bilhas
sa bunlan da redd ve ibtal i~indir. Zaten isa'ya Allah veya tannnm 
oglu denilmesi de M1s1r'dan, Hind'den, Yunan'dan, Roma'dan gelen 
bu ittihad nazariyesinin bir dalld1r. Bu ifrat ve telbisten ka~mmak i~in 
nihayet islam aleminde Hanbeli'ler i~inden Vehha.bi mezhebi zuhur et
mi§ ve bu mezhep Allah' dan maada her kim olursa olsun ona izhar-1 
htirmet ve muhabbet etmenin §irk oidugunu ilan eylemi§ v·e buna 
binaen kendilerine hlirmet etmeyi bile §irk telakki etmi§tir. Bu htir
tnet ve mahabbet ( .111~ ~ ~ ) mazmununa dayanak olacak de
recede olursa bizim dahi buna §irk nazariyle bakt1g1m1zda §Uphe yok 
ise de, bundan genellikle hlirmet ve mahabbetin inkarl manasml ~1-

. karmak ve mti'minlerin kalbinden enbiyanm ve salih kullarm mahab
betlerini atmaga ~all§mak da bir ifrat ve ilahi mahabbetle uyu§turul
masi kab.il olmayan tehlikeli bir durum oldugundan §tiphe etmeyiz. 
Sfumet olan §ekilde kabir ziyaret etmek, oliilere Allah nzas1 i~in hiir
met etmek, oliilerin hak olan eserlerinden, fikirlerinden istifade et
mek, ruhlarm1 hayr ile yad ederek §ad etmek ve onlar i~in Allah'a dua · 
etmek ve bu dua ile feyz kazanmak onlan Allah sever gibi sevmek degil, 
Allah i~in Allah'm kullanm ve mahluklarmt sevmek oldugu a§ikardir. 
Ozellikle kabir ziyareti oleni yad demektlr. ( ~\.lUI r"~L. ,_,5.l 1.,;s1 ) ha
dis-i~?erifi mucibince oHiyti anmak me§ru oldugu gibi kabir sahibinin fa
niliginl de gozleyerek tasdik demektir. Ve kabir ziyaretinin Allah ziyareti 
ne benzetmekte Allah i~in ha§a kabir tevehhtimiine cevaz vermek gibi bir 
ktiftir §aibesi vard1r, b1r de ( .1!1~ ~ ~) mazmun-1 celili olti ile 
diriyi tefrik etmemi§ ve belki oliilerden ziyade dirilere i§aret etmi§tir. 
Binaenaleyh oliilere ve kabirlere hlirmet ve mahabbeti mutlak olarak 
kesmek istiyenler daha evvel btittin dirilerle alakayt kesmek, me§ru 
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veya gayrl me§ru hie; bir emire hurmet etmemek icab edecektir. 0 hal~ 
de tslam buyuklerinin kabirlerini y1kan ve ziyaretlerini men'ede~ Veh
habilerin berhayat olan emirlerine dahi asla muhabbet ve hiirmet et
memeleri, zlyaret ve ta'zim eylemerneleri icabeder. (Elmahh M. Hamdi 
Yaztr, Hak Dlni Kur'an Dili, I, 572 ~ 578) 

·----oOo----

168 - Ey insanlar, yeryuziinde oulunan helal ve _ te
miz ~eylerden yeyin. $eytan1n ad1mlanna uymay1n. $U.p
hesiz ki o, sizin ic;in apa~ak bir du~mandir. 

169 - 0; size yaln1z kotulugu, hayas1zhg1 ve Allah' a 
kar~1 bilmeyeceginiz ~eyi soylemenizi emreder. 

Hclal R•z•k 

Allah Teala; kendisinden ba§ka ilah bulunmadigmi, yaraticihkta 
e§Siz ve bag1ms1z oldugunu belirttikten sonra, butiin yaratlklarm riz
ktm kendisinin verdigini ac;1klamaya ba§hyor. Kullarma lutfu sade~ 
dinde; insanlarm yeryiiziinden elde ettikleri her §eyi helal klldtgmt ve 
temiz olarak belirtildigi takdirde yemelerinin miibah oldugunu anla~ 
t1yor. Bu yiyecekler; kendilerinden giizel, temiz iseler, kafalara ve be
denlere zararlan yoksa onlan yemeyi Allah mubah ktlmi§tlr. Ancak §ey
tamn ad1mlarma uymak yasaklanml§tlr. ~eytamn ad1mlar1; onun sa
ptkhklan ve cahiliyet devrinde Bahire, Saibe, Vasilye, vb. §eyleri ken~ 
dilerine ho§ gosterip yasaklamas1d1r. Nitekim Miislim'in Sahih'inde 
iyaz'dan nakledilir ki; Rastilullah (s.a.) §Oyle buyurnm§tur: Allah Te
ala buyurur ki; Benim kullartma lutfettigim her §ey onlar ic;in helal
dir. Ben kullanm1 hanifler olarak yarattlm. Ama §eytanlar gelip on
Ian sap1khga goturdUler ve Benim onlara hel81 ktldtgtm §eyleri ken
dilerine haram klld1Iar. H8.f1z Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki; Bize 
Siileyman ibn Ahmed ... Abdullah ibn Abbas't"a.n nakletti ki, o §oyle 
demi§: Rastilull.ah (s.a.) m huzurunda "EY imanlar yeryuzunde bulu
nan helal ve temiz §eylerden yeyin ... >> ayeti okundugunda, Sa'd ibn 
Ebu Vakkas ayaga kalkarak dedi ki; ey Allah'm Rastilu benim i~in 
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Allah'a dua et de duas1 kabul edilenlerden olaYJ.m. Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki; ey Sa'd, yiyecegini guzelle§tir, duas1 kabul edilenlerden 
olursun. Muhammc:d'in nefsi yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ede
rim ki, ki§i karruna hara.m lokmay1 atmca onun duas1 kuk gun kabul 
olunmaz. Ve hangi kulun eti haram ve faizden olU§ursa onun i~in ce
hennem daha uygundur. 

«f}U.phesiz ki o sizin i~in apa~1k bir du§mandlr.» Bu ayet §eytan
dan netret ettirip, sakmd1rmaktad1r. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerJ.m~· 
de Allah Teala §oyle buyurur: <<Dogrusu §eytan sizin i~in dii§mand1r. 
Siz de onu dti§man edinin. 0 taraftarlanm ancak cehennem ashabm
dan olmalan i~in da'vet eder.» Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §Oyle bu,. 
yurur : «Onu ve soyundan gelenleri benden ayn olarak dostlar nn edi
niyorsunuz? Halbuki o sizin du§maruruzd!r.» 

Katade ve Suddi ~<§eytamn ad1mlarma uymaym» ayeti konusun
da derler ki; Allah'a her isyan <<§eytanm ad1mlarmdan»d1r. ikrime ise, 
~eytarun aldatmacaland1r, diye tefsir eder. Miicahid, §eytarun adiml
nm; §eytarun yanh§lan oldugunu soyler. Ebu Miclez ise bunlarm giinah 
adaklar oldugunu belirtir. §a'bi de der ki; adamm biri oglunu kurban 
etmeyi adad1. Mesruk ona koyun kesmesi i~in fetva verdi ve «bu yap
tlgm §eytanm ad1mlanndand1r» dedi. Ebu Duha, Mesruk'tan nakleder 
ki; Abdullah ibn Mes'ud'a ye§illik ve tuz getirildi, o da bunlan yiyor
du. Adamm biri topluluktan aynld1. ibn Mes'ud arkada§mlza da verin 
dedi. 0, istemem deyince, oru~ musun? diye sordu. Adam, haYJ.r dedi. 
Abdullah ibn Mes'ud neden yemezsin oyleyse? dedi. Adam, ben ye§illi:t 
yemeyi ebediyyen kendime yasaklad!m, dedi. Abdullah ibn Mes'ud Du 
§eytarun ad1mlarmdand1r. Onu ye ve yeminine keffaret ver, dedi. Bunu 
ibn Ebu Hatim de rivayet eder ve der ki; bana babam ... Ebu Rafi'den 
nakletti ki; o §Oyle demi§: Bir gun e§im bana k1zd! ve dedi ki: 0, bir 
gun Yahudi, birgun H1ristiyand1r, butun .koleleri de hurdur. Ben Ab
dullah ibn Omer'e geldim ve durumu anlatt1m. 0, bunlar §eytarun 
adllnlarmdand!r, dedi. Zeyneb Bint timmu Seleme de ayru §ekilde soy,. 
ledi. Zeyneb, zamarunda Medine kadmlarmm en bilginiydi. As1m ve 
ibn Omer'e geldim onlara sordum. Onlar da ·aynl §eyi soylediler. Abd 
ibn Humeyd ... ibn Abbas'm §oyle dedigmi nakleder: K1zgmhk anm
daki yemin veya adak §eytanm ad1mlarmdand1r . . Onun keffareti yemin 
keffaretidir. ((o size yalruz kottilugu, hayas1zhg1 ve Allah'a kar§l bil· 
meyeceginiz §eyleri soylemenizi emreder.>> Dti§maruruz olan §eytan si.U 
kotu fiilleri emreder. Bu kotu fiillerin en agm zina ve benzeri fuhu§
tur. Bundan da agm Allah hakkmda bilgisizce soz soylemektir. Her 
bid'at~l ve kafir bu ayetin . muhtevasl i~erisine girer. 
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170 - Onlara; Allah'm indirdigine uyun, denildigi za
man, onlar: Hay1r, biz atalanmizi iizerinde buldugumuz 
$eye uyanz, dediler. Peki, ya atalan bir ~ey akledemeyen, 
dogruyu bulamayan kimseler olsa da m1 ? 

171 - Kiifredenleri <hakkal c;ag1ran kimsenin misa
li; bagrrip.c;agirmadan ba~ka bir ~ey duymayan (hayvan
lar) a hayk1ranmki gibidir. Onlar sag1rdrrlar, dilsi?.dirler, 
kordiirler, akledemezler . . 

Allah'm Emrine Degi.l de Atalannm Adetlerine Uyanlar 

Allah TeA.la buyuruyor ki : Mii§riklerden §U kA.firlere; · AUah'm Ra
sftlune indirdigi §eye tabi olun ve uzerinde bulundugunuz cehaleti, sa
plkll~ terkedin denildiginde, cevA.b olarak; haYlr, biz atalaruLJ.zl ilze
rinde buldugumuz §eye uyanz. Putlara tap1nmaya devam ede'tiz, der
ler. Allah TeA.la onlan reddederek buyuruyor ki; peki ya atalan dil
§iinmeyen, dogruyu bulamayan kimseler olsa da m1? ibn Ishak Mu
hammed ibn Ebu Muhammed yoluyla ikrime veya Said ibn Cubeyr' 
den, onlar da ibn Abbas'tan naklederler ki, bu Ayet-i kerime Yahft
dilerden bir tA.i!e hakkmda nA.zll olmu§tur. Rasftlullah (s.a.) onlan ts
llm'a davet ettiginde, onlar haYlr, biz atalanmlZl uzerinde bulduktJ
muz §eye uyanz, demi§lerdi. Bunun iizerine Allah TeA.IA. bu A.yet-1 ke
rime'yilnzA.l buyurmu§tur. 

Bllahere Allah TeA.IA. bOyle diyen ki§ilere bir ornek veriyor. Kiitre
denleri ~a~rarun misAll; ba~p ~a~rmadan ba§ka bir §eY duYlnayan 
hayvanlara b$fan k1mse gibidir. Kiifredenlerin saplkhktakl, yanh§hk
taki, cehA.letteki ornegt; kendisine ne denildiglni anlamayan htt.yvan
lar gibidlr. Sahlbi ona ba~np · ~ag1rd1g1 zaman; one dedigini anlamaz, 
baklp durur. Sadece seslni i§itir. ibn Abbas, Ebu'l-Aliye, Miicahld, ik
rime, AtA, Hasan el-Basri, KatA.de ve Ata el-Horasani ile Rebi' tbn 
Enes'ten de bu tetsir rivA.yet edilmi§tir. C<Onlar sa~rd1rlar, dilslzdir
ler, kordurler, dii§iinmezler.,:, Onlar hakkl i§itmekte, sa~r 80ylemekte 
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dilsiz, hak yolunu gormekte kordurler Hi~ bir §eyi dinleyip anlamaz
lar. 

172 - Ey iman edenler, size nz1k o1arak verdigimiz 
~ey lerin temiz olanlanndan yeyin, Allah'a ~iikredin, eger 
O'na kulluk ediyorsan1z. 

173 - · 0, size, oliiyii, kan1, domuz etini, Allah'tan ba~
. kas1 iQin kesileni hq.ram kllm1~tlr. Ancak kim 1necbur ·ka-

• hrsa saldlrmamak ve,_s1n1n a~mamak ~artlyla (yemesinde) 
giinah yoktur. Muhakkak ki Allah, Cafur'dur, Rahim'dir. 

I) 

Helal ve Haram 

Allah Te~l~ mu'm1n kullanna nZlk olarak verdigi temiz §eyleri 
yemelerini ve Allah'm kulu olduklan i~in kendisine §'iikretrnelerini ern
rediyor. Hel~l yemek; duanm ve ibadetin kabuHin'iin sebebidir. Keza 
haram yemek de; duanm ve ibadetin kabul olmamasmm sebebidir. Ni-

. tekim im~m Ahmed ibn Hanbel'in rlvayet ettigi hadiste Ebu Nadr ... 
Ebu Hureyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §OYle buyurrnu§tur: 
Ey infanlar, dogrusu Allah guzeldir, ancak (.:'iizeli kabul eder. Allah mu' 
minlere ve peygamberlere emrettlgi §eyi emretmi§tir. Ve demi§tir ki : 
((Ey peygamberler guzel §eylerden yeyin ve s~lih amel i§leyin, muhakkak 
ki Ben sizin yapt1klanmz1 bilenim.n Ve yine buyurmu§tur ki: «Ey iman 
edenler size r1z1k olarak verdigim §eylerin temiz olanmdan yeyin.» Son
ra bir adamdan sozetini§ : Adam uzun yolculuktan dolaYl sa~1 birbirine 
karl§llll§, yiizu tozlanmi§, iki elini semaya kaldlrnu§ ve (cYa Rab, ya 
Rab>> derni§. Halbuki adamm yedigi haram, i~tlgi haram, giydigl haram 
irni§. Haramla beslenmi§. onun duas1 nas11 kabul olur? buyurmU§. Bu 
hadisi MU.slim Sahih'lnde Tirmizi de S'iinen'inde ibn MerzQk'tan nak
leder. 

Allah Te~la kullanna verdigt nzkl ve hel~l nimeti yemelerini be
lirttikten sonra, bunlarin bir klsm1ru kendllerine haram k1ldlgm1 ~~k
hyor. Haram olanlar olu, kan, domuz eti ve Allah'tan . ba§kas1 i~in ke-
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silen §eylerdir. Olii; kesilmeden aniden olen hayvandtr. ister bogul
mu§, ister atllmi§, ister si.ir~Ulmi.i§, ister ytrt1c1 hayvanlar tarafmdan 

. par~alanmi§ olsun. Keza domuz eti de haram ktlmmi§tir. ister kesilsin, 
ister kendiliginden olsi.in. Domuzun yag1, eti hi.ikmi.indedir. Bunun se
bebi etin yag1 da ihtiva etmesidir. Yagm haram olu§u ya galibiyyet 
yoni.indendir veya k1yas yoluylad1r. Keza Allah'tan ba§kasi adma k~
silmi§ olan §eyler de haram kilmnu§tlr. Putlar, fal oklan ve Allah'a §irk 
kO§Ularak kesilmi§ olanlar. Nitekim cahiliyet devrinde kurbanlar bun
larm adina kesiliyordu. Haramlar belirtildikten sonra, zaruret va ih
tiya~ halinde bunlardan bir miktar yenilebilecegi, ve bunun ba§ka . yi
yecek bulunmamasi halinde caiz oldugu belirtllerek <<Ancak kim mec
bur kallrsa sald1rmamak v,e haddi a§mamak §arttyla yemesinde bir 
gi.inah yoktur. Muhakkak ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir.» buyurulu
yor. 

Mi.icahid der ki : «Ancak kim mecbur kahrsa 3ald1rmamak ve SI· 
run a§mamak §artiyla» yani, yol kesmemek, ummete kar§I ~1kmamak, 
Allah'a isyan konusunda huru~ etmemek §art1y1& ona ruhsat vard1r. 
Ama kim de ba§ kaldmr, saldmr veya Allah'a isyan ederek huruc eder
se mecbur da kalsa ona ruhsat yoktur. Said ibn Ci.ibeyr'den de bOyle 
dedigi rivayet edilmi§tir. Said ibn CUbeyr, Mukatil ibn Hayyan derler 
ki; «saldirmamak» ta'biri onu helal saymamak demektir. Si.iddi ise 
((saldirmamak» ta'birinden, kendi arzu ve :t:J.evesinin pt"§inde ko§rna
mak anlamm1 ~Ikarmt§tlr. AU. el-Horasani ise, i§tA.hla, isteyerek ve 
pi§irilip klzartllarak degll, ancak doyacak kadar oli.i eti yenebilecegin1. 
hela.I yiyecek elde edilince atllaca~ru soyler. ibn Abbas da bu yiyecek
lerden kann doyurulaffilyacaguu soyler. Si.iddi «Saldirmayt» dii§rnan
hk olarak tefsir etmi~tir. ibn Abbas da der ki; «saldirmamak ve SI· 
run a§mamak §artiyla>> A-yeti; oliiye saldirmamak ve yerken strun a§
mamak, demektir. KatA.de der ki; yeyi§inde smtn a§mamak ve saldtr
mamak kayd1yla mecbur kalfm ki§i, oliiden yeyebilir. Hela.Idan hara
ma teca vi.iz etmemek kayd1yla. Yani ylyecek helal §ey varken harA.ma 
ko§mamak §Rrtiyla, demektir. Mukatil ibn HayyA.n «yemesinde gU.nah 
yoktur. Muhakkak ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir.>> A.yeti konusunda 
der ki; zaruret sonunda yemi§ oldugu §eyde giinlh yoktnr. Allah en 
iyisini bilir ya bize ula§ti~na gore bu, mecburiyet yeyi§i ii~ lokmayt 
a§mayacak miktardir. Said ibn Ciibeyr de der ki; Allah Teala, ha
rlmdan yemi§ olduklanru bagi§lar, zarllret halinde harA.m1 kendisi i~in 
helal ktlmakla merhamet sahibi oldugunu gasterir. Veki' der ki; bize 
A'me~. Mesruk'un §oyle dediginl nakletti : Sizden biriniz mecbur kahr 
da yemez, i~mez, sonra da olti.rse cehenneme gider. 
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174 - Allah'1n indirdigi kitaotan bir ~ey gizleyip te, 
onu az bir pahaya satanlar; i~te onlar karmlarma ate~ten 
b~ka bir ~ey . yemezler. K1yamet giinii Allah onlarla ko~ 
nu~maz. Onlan temize de ~lkarmaz. Ve onlar i~in ac1kh 
bir azab vacdrr. 

175 - Onl~r hidayet kar~1hg1nda dalaleti, magfiret 
kar~1hgmda azab1 satm alm1~lard1r . . Onlar ate§e kar~1 ne 
de_ sabirhdirlar. 

176 - Bu, Allah'1n kitab1 hak olarak indirilmi~ olup, 
o kitabda ihtilafa . dii~enlerin ~iiphesiz ki, pek ·uzak bir ~i
kak C~lkmazl i¢nde olmalarmdandrr . 

Allah'ui Emrini Gizleyip, istismar Edenler 

Allah TeA.la «Allah'm indlrdigi kitabtan bir §ey gizleyip de onu az 
bir pahaya satanlar» buyrugu ile yahudileri kasdetmektedir. Qunku 
onlar yanlarmda bulunan kitapta Rasftlullah'm risA.let ve· nubuvve~ine 
delil olan niteliklerini saklann§lar,· gizlemi§lerdir . . Bunu yaparken de; 
ellerinden bR§kanll):tlarmm gitmeniesi ve araplardan elde ettikleri he
diyeleri, ikrft.mlan kaybetmemek kasch gutmti§lerdir. Hz. Peygamberin 
kendi kitaplarmdaki niteliklerini a<;Iklayacak olurlarsa; insanlann Hz. 
Peygamber'e tabi olup kendilerini terketmelerinden korkmu§lardl. AI- ·. 
lah'm la'neti onlann tizerine olsun. Boylece basit §eylerden dolaYI ger
~egi gizlemi§ler ve nefislerilii bu basit §eylere satmi§lardi. HidA.yetten 
ytiz <;evirip, hakka ittibA.dan uzaklR§Ip, Rasulti tasdik etmeyi ve Allah 
katmdan getirdigi ger~eklere inanmaYI bu basit §eylerle degl§mi§ler, 
diinya ve A.hirette hiisrft.na ugray1p kaybetmi§lerdi. Diinyada kaybet
mi§tir. Onun peygamberliginin delillerini, mucizelerini apa~1k olarak 
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ortaya koymu§tur. Yahudilerin peygambere tabi olJ:r..asmdan korktuk
lan araplar bu konuda Rasulullah'I tasdik etmi§ler, yahudilerle sava§
mak i~in peygambere yardrmc1 olmU§lardlr. Boylece yahudiler gazab 
iizerine gazab1 hak etmi§lerdir. Allah yahudileri kitab-1 kerim'inde bun
dan ba§ka bir ~ok ayette zemmetmi§tir. «I§te onlar karmlanna ate§
ten ba§ka blr §ey yemezler.» Onlann, hakkl gizlemeleri mukA.bilinde 
yedikleri §ey, sadece ate§tir. Ate§, klyamet giiniinde onlann karmla
nru ac1 ac1 yakacaktlr. Nitekim Allah Tea.Ia bir b&§ka !yet-i kerime'de 
§Oyle buyurur: ~<Yetimlerin mailanru haks1z yere yiyenler, karmlarma 
ancak ate§ tl1kami§ olurlar. Zaten orilar ~1lgm aleve atilacaktir.>> (Ni
sa, lO) Sahih hadiste de Rasillullah (s.a.) buyurur ki: Altm ve giimii§ . 
kaplarda yiyip i~enler, sadece kannlanna cehennem ate§ini doldurur
Jar. 

((K1yamet giinii Allah onlarla konu§maz. Onlar1 temize ~1karmaz. 
Ve onlar i~in ac1kh bir azab vard1r.>> Ciinkii Allah onlara kizmi§tir. Zira 
onlar bildikleri halde ger~egi gizlemi§lerdir. Bu sebeple gazab1 hak
etmi§lerdir. Onlara klyamet giinii bakllmaz ve temize ~Ikar1lmazlar. 

Onlarin Iehinde giizel soz soylenmez, oniar i~n elim bir azab vard1r. 
lbn Ebu Hatim ve lbn Merduyeh burada A'me§'in Ebu Haz1m kana
llyla Ebu Hiireyre (r.a.) den naklettigi §U hadisi zikrederler: Rasulul
lah (s.a.) buyurdu ki: Allah ii~ ki§iyle konu§maz, onlara (rahmet na
zarlyla) Lakmaz ve onlan temize ~1karmaz: Bunlar zinA. eden ya§h, 
yalan soyleyen hilldimdar ve bii~klenen fakirdir. 

B!lahere Allah Teala onlann durumunu §oyle haber veriyor : «On
Iar hidayet kar§lh~nda dalaleti, magfiret kar§lhgtnda azab1 satm al
IDI§lardlr.>> Hidayetten yiiz ~evirmi§ler ve kendi kitaplannda Rasulul
lah'm S1fat1, peygamber olarak gonderili§i ve miijdelenmesi konusun
daki hakika.tlerden yiiz ~evirmi§lerdir. Diger peygamberlerin; kendi ta
bilerme Hz. Peygamberin gelecegini miijdeleylp dogrtilad1g1 ger~egini 
degi§tirml§ler ve bunun yerine sap1kllg1 s~mi§lerdir. Sap1khk; Hz. Pey
gamberi yalanlamak, inkar etmek ve kendi kltaplanndaki niteliklerini 

. gizlemektir. ~<Onlar magfiret kar§Ih~nda aza:b satm almi§lard1r. Onlar 
ate§e kar§I ae de sabn;lldlrlar.» Allah Tea.Ia onlann §iddetli, biiyiik ve 
~ok aglr bir azab i~erisinde bulunacaklanru bildirerek bu §iddetli azab 
ve felakete nas11 dayandlklanm, goren!erin hayretle kar§Iladl~m ha
ber veriyor. Allah bizi bunlardan korusun. 

~<Bu, Allah'tn kitab1 hak olarak indlrilmi§. olup o kitabda ihtilafa 
dii§enlerin §iiphesiz ki pek uzak bir §ikak i~inde olmalanndandir.>> 

· Onlar bu §lddetli azab1 hak etttli§lerdir. Ciinkii Allah Teala Rasillii Mu
hammed (s.a ) ve ondan onceki biitiin peygambeuere gonderdigi kitap
lannda, hakki hak olarak ortaya koymu§ ve batlh ibtal etmi§tir. Onlar 
ise Allah'm ayetleririi alay konusu etmi§lerdir. Kitaplan kendilerine el-
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lerindeki bilgi ve belgeyi a~lklaytp yaytnlamayt emrettigi halde, onlar 
emri reddedip, ger~ek bilgiyi tekZib etmi§lerdir. Peygamberlerin sonun
cusu olan Hz. Peygamber ise kendilerini Allah'a da'vet etmekte rna' 
rufu emredip miinkerden sakmdlrmaktadlr. Ne var ki onlar Hz. Pey· 
gamberi yalanlay1p ka111 ~1kmakta ve inkar etmektedirler. Onun s1· 
fatlarm1 gizleyerek Allah'm peygamberlerine indirmi§ oldugu Ayetle
riyle alay etmektedirler. i§te onlann azab1 ve hiisram hak etmelerinm 
sebebi budur. Bunun i~in Allah Teall ((Bu, Allah'm kitAb1 hak olarak 
indirmi§ olup, kitabta ihtilafa dii§enlerin §iiphesiz ki pek uzak bir §i
kAk i~inde olmalanndandlrl• buyuruyor. 

177 - Yiizlerinizi Dogu ve Bah taraf1na f;evirmeniz 
•birr• degildir. Lakin asll «bin·,.; Allah'a, ahiret giiniine, 
meleklere, kitablara, peygamberlere iman eden, mahn1 se
ve seve yak1nJnnna, yetimlere, miskinlere, yolculara, dile
nenlere, kolelere, esirlere veren, namaz1 k1lan, zekatl ve
ren, muahede yapttklannda ahidlerini yerine getiren, Sl

kintida ,hastal1kta ve $iddetli sava$ anJnda sabredenlerin
kidir. t~te sad1k olanlar da onl~rdJr, miittaki <olanlar da> 
onlardir. 

Dogu ve Batl 

Bu ayet-i kerime onemli climleled, derin kaideleri ve dogru Jmm~ 
esaslanm ihtiva etmekledir. Nitekim ibn ll:bu Hatim der ki; babnm ... 
Ebu Zerr'den nakletti ki o, Rasulullah (s~a.) a iman nedlr? diye sor
mu§. RasUlullah (s.a.) ,,yijzlerinizi Dogu ve BatJ tarafma ~evirmenlz 
birr degildir .. . n ayetini son una kadar okumu§, sonra Ebu Zerr yine 
imAn nedir? diye sormu§, Rasiilullah (s.a.); sen iyi bir amel l§ien~n 
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zaman kalbin onunla sevinir, kotu ·bir amel _i§iedigin zaman kalbin on
dan nefret eder, buyurm\1§. Bu hadis munkatt'dlr. Mucahid, Ebu .Zerr'e 
ulR§marm§tlr. Ebu Zerr daha once olmii§tiir. 

Mes'udi der ki; bize Kastm ibn Abdurrahman nakletti : Adamm 
. biri Hz. Ebu Zerr'e gelmi§ ve iman nedir? diye sormu§. Ebu Zerr ((Yuz

lerinizi Dogu ve Bat1 tarafma ~evirmeniz blr deglldin ayetini sonuna 
kadar okumu§. Adam, ben sima birr'i sonnadtm, deyince Ebu Zerr ada
nun biri Rasullulah (s.a.) a geldi ve bu adarmn bana sordugunu Ra
sillullah'a sordu. Hz. Peygamber de bu A.yeti ok~du. Senin ho~nt1d ol
maktan ka~1I).d1gm gibi o da hQ1nud olmaktan ka~md1. Bunun uzerine 
Rasillullah (s.a.) eliyle i§Aret ederek buyurdu ki; <<Mii'min iyi blr amel 
i§lerse bu, onu sevindirir ve sevA.brm iimid eder. Kotu bir amel de 1§
lerse bu, onu uzer ve Allah'm azabmdan korkar.» Bu hadisi ibn Mer
duyeh rivayet etmi§tir. Ancak bu da munkat1'dlr. En iyisini Allah bi
lir. 

Bu ayetin tefsirine gelince; Allah TeAll, once mu'minlere Beyt'iil· 
Mukaddes'e dogru yonelmeyi emretmi§, sonra Ka'be'ye dondurmii§
tu. Bu durum ehl-i kitA.b'dan bir grupla, baZI miisliimanlara zor gel
mi§ ve bunun iizerine Allah Teala bu emirdeki hikmeti a~_klaytcl ayeti 
indirmi§tir. ·Klblenin tahvilindeki ana maksadm; Allah Azze ve Celle'ye 
itA.at, emirlerine boyun egme, dondiirdiigii yone yonelmo ve getirdlgi 
hiikme uyma oldugunu ve bunun da birr, takva ve kamU ;man oldu
gunu belirtmi§tir; Dogu veya Bat1 yoniine yonelmenlh birr ve itaat 
anlarmna gelmedigini, Allah'm emriyle ve §eriatm buyrugu ile olma
ymca hi~ bir anlam ta§unayaca~ bildirerek •Yiizlerinizl Dogu veya 
Batt tarafma ~evirmeniz birr degildlr. Lakin birr, Allah'a, ahiret giinii
ne, meleklere, kitaplara, peygamberlere irnAn ... » buyunnll§tur. Nitekim 
Kurban ve hediyeler konusunda da, «Allah TeA.lA.'ya onlarm ne eti ne 
de karu ulR§lr. Sadece slzden takva Allah'a ul&§lr.>> buyunnu§tur. Avfi, 
ibn AbbA.s'tan naklen bu ayet konusunda der ki; birr namaz klhp, amel 
etmeniz degildlr. Bu hiikiim Mekke'den, Medine'ye hicret s1rasmda soz 
konusudur. Bilahere farzlar ve hadler nA.zil olmU§, Allah Teall farzlan 
emrederek, onlarla amel edilmesini buyunnll§tur. DahhA.k ve MukA.til' 
den de benzer bir rivA.yet nakledilir. Ebu'l-.Aliye der ki; Yahudiler Bah 
tarafma yoneliyorlardl. H1ristiyanlar · da dogu tarafma, Allah Teala 
<<Yiizlerinizi Dogu ve Bat1 taratma ~virmeniz birr degildir>> buyurdu. 
Birr, tmA.ndlr, onun hakikati ise ameldir. Hasan ve Rebi' :ibn Enes'ten 

. de benzer bir rivayet nakledilir. MucAhid der ki; lakin birr, kalbte yer
le§en Allah'a itA.attrr. DahhA.k da der ki; lakin birr ve takva; farzlan ol-
dutu 1ekilde yerine getinnenizdir. · 

Sevri <1LA.kin asll birr; Allah'a, Ahiret giiniine, meleklere, kltaplara, 
peygamberlere imA.n ... >> A. yeti konusunda §Oyle der: Biitiin. bunlar birr'in 
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~e§itleridir. Sevri merhum dogru soylemi§tir. Qiinkii bu ayetteki Slfat
larla bezen~n kimse, biitiiniiyle islam bag1 i~ine girer ve tiim haYirlan 
nefsinde toplar. Qiinku hayrm biitiinu Allah'a iman'dadlr. Allah'a iman 
ise; Allah'tan ba§ka ilah olmad1g1m kabul etmek, Allah ile peygamber
leri arasmda el~iler olan meleklerin varhgrm dogrulama:ktrr. Kitap cins 
ismi olup, biitiin peygamberlere indirilmi§ olan kitaplan ihtiva c.der. 
Kitap; kitaplann en degerlisi, onceki kitaplann hakimi, biitiin haynn 
kendisinde toplandlgl diinya ve ahiret saadetini ihtiva eden, onceki ki
taplann biitiiniinii nesheden Kur'an-1 Kerim'dir. Onda ba§lang1~tan 
son peygambere kadar biitiin peygamberlere iman yer ah:r. Allah'm sa
lat ve selarm son peygamberin ve biitiin peygamberlerin i,izerine olsun. 

ccMahm seve seve veren.» M:i!.hru verirken onu hem seven, hem de 
vermek isteyen. Bu ayetin ibn Mes'ud, Said ibn Ciibeyr ve seleften, 
haleften d.igerleri tarafmdan boyle tefsir edildigi sabittir. Nitekim Bu
hari ve Miislim'de sabit olduguna gore, Ebu Hiireyre merfu' olarak nak
leder ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 

((Sadakanm afdah senin saghkh, cimri oldugun halde zenginligi bek
leyerek ve fakirlikten korkarak sadaka vermendir.)) Hakim'in de Mlis
tedrek isimli eserinde, flu'be ve Sevri'nin ... ibn Mes'ud (r.a.) dan nak
lettigi had!ste Rasulullah (s.a.) bu ayet konusunda §oyle buyurur: Se
nin sagllkll ve tutkulu olarak, zenginligi uman ve fakirlikten korkara}( 
vermendir. Sonra Hakim bu hadisin Buhari ve Miislim'in ~artma gore 
sahib oldugunu ancak onlarm ta.hric etmediklerini soyler. Ben derim 
ki; bu hadisi Veki' ... ibn Mes'ud'da.n mevkUf olarak rivayet etmi§tir ki 
sahih olam da budur. -Allah en iyishli bilendir. Buna miinasib bir diger 
ayet-i kerime'de Allah Tea!a §6yle buyurur : ((Onlar icleri ~ektigi halde 
yiyecegi; yoksula, ok.siize 've esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah r1zas1 
i~in doyuruyoruz, bir ka!§Ihk ve te§ekkiir beklemiyoruz.>~ (insan, 8-9) 
Bir diger ayet-i kerime'de ise §oyle buyurur: «Sevdlginiz §eylerden infak 
etmedik~e birr's eri§emezsiniz. Her ne infak ederseniz muhakkak ki Al
lah onu bilendir.» (Al-i tmran, 92) Bir diger ayet-1 kerime'de ise §oyle 
buyurur : «Kendileri zaruret i~inde bulunsalar da onlan kendilerlne ter
cih ederler. Nefsinin tamahkarhgmdan koruna·bilmi§ kimseler, i§te on
lar felaha erenlerdir.» (Ha§r, 9) Bundan ~ok daha listiin bir infak tarZ1 
da; kendileri muhtac; olduklan halde, b~kalanm kendllerine tercih 
edenlerin infak1d1r. Btmlar en ~ok sevdikleri §eyleri b~kalanna verip, 
yedirirler. 

((Yakmlarman kl§inin akrabalari, sadaka verilmesi.daha evlA. olan
lardir. Nitekim hadiste sabit olduguna gore; miskinlere sadaka sadaka-
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d1r. Yakmhg1 o~anlara sadaka iki kern; sadakadir. Bir sadaka bir de Sl
ladlr. Onlar senin ic;in en yakm olanlardir. Senin iyiligine ve ihsanma 
en c;ok lay1k olanlardu. Nitekim Allah Teala aziz kitabmda bir c;ok yer
de akrabaya iyiligi emretmi§tir. 

((Yetimlere» Bunlar babalan olmli§, henuz bliluga ermemi§, kendi 
kazan~Ianm kendileri temin edecek duruma gelmemi§ olan ku~Uk yav
rulardir. Abdurrezzak der ki; bize Ma'mer ... Hz. Ali' den, o da Rasulul
lah (s.a.) dan nakleder ki; Rasulullah §oyle buyurmu§tur: <<Bliluga er
dikten sonra yetimlik yoktur.» 

((MiSkinlere>> gelince bunlar yiyecek, giyecek ve oturacak imkana 
sahip olmayanlardir. Onlara ihtiya~lanm kapatacak ve Sikmtllanm gi
derecek miktarda verilir. Buhari ve Mlislim'in Sahih'lerinde Ebu Hurc.y
r~ (r.a.) den nakledilir ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu~tur : Miskin; 
§U bir veya iki hurma, bir veya iki lokma verilen gezginler degildir. 
Ancak miskin; ihtiyacmi giderecek bir imkan bulamayan ve bu durumu 
ba§kalan tarafmdan farkedilip de kendisine sadaka verilmeyen ki§idir. 

<<Yolculara» yiyecegi tukenmi§ olan, yolda giden yolcu1an memle
ketlerine ula§tiracak kadar gerekli imkan verilir. Keza Allah'a itaat ic;in 
bir sefer dli§unen ki§iye de gidip gelmesine yetecek kadar nafaka veri
lir. Misafir de yolcular arasma girer. Nitekim Ali ibn Ebu T alha, ibn 
Abbas'tan nakleder ki; o §oyle demi§tir : Yol oglu mlisllimanlarda ko
naklayan misafirlerdir. Mucahid, Said ibn Cubeyr, Ebu Ca'fer, Hasan, 
Katade, Dahhak, Zuhri, Rebi' ibn Enes ve Mukatil ibn Hayyan da bOyle 
demi§lerdir. 

<<Dilenenlere» bunlar isteyip de zekat ve sadaka verilen ki§ilerdir. 
Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Veki' ve Abdurrahman ... 
Hz. Ali'nin oglu Hiiseyn'den naklettiler ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
yurmu§tur : Dilencl atm listlinde de gelse onun bir hakkl va.rd1r. Bu 
hadisi Ebu Davud rivayet etmi§tir. 

<<Kolelere» bunlar esirlikten kurtulmak uzere sozle§me yapip da 
sazle§menin kar§Illgim Odeyememi§ olanlardlr. Bu smiflann bir ~ogu 
hakkmda Tevbe.suresindeki zekat ayetinde soz edilecektir. in§aallah. ibn 
Ebu Hatim der ki; bana ba'bam Fatima Bffit Kays'dan nakletti, Fatima 
Rasulullah (s.a.) a; maida zekattan ba§ka da hak var n11dlr? diye sor
mU§. Rasulullah (s.a.) ona <<Mallm seve seve yakmlanna, yetimlere, 
miskinlere, yolculara, dilenenlere, kolelere (eslrlere) veren ... » ayetinl 
okumu§. Bu hadisi ibn Merduyeh, Adem Ibn Ebu iyas kanaliyla Fatima 
Bint Kays'dan nakleder. Bu hadise gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§: <<Maida zekattan ba§ka da hak vardir. Sonra <<Yuzlerlni~i Dogu 
ve Bati tarafma ~evirmeniz birr degildir ... >> ayetini <<koleler» kelimesine 
kadar ·okumu§.>> · 
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oNamaz1 ktlan, zeka.tl veren)) namaZI rtiku' ve secdeleriyle huzur ve 
hu§u i~erisinde §er'i adaba l4Jgun olarak eda eden. uZekat1 verenn Bur
daki zeKatm canm zekatt om1as1 ve bedeni her ~e§it &.~gthk ve kotii 
huylardan kurtarma olmast muhtemeldir. Nitekim Allah Teala uKen
dini antan, felaha ermi§tir. Kendini fenahklara gomen kimse de kay
betmi§tir.)) <eems, 9- 10) buyuruyor. Bir diger ayet-i kerime'de ise §oyle 
buyuruyor: uOna de ki; armmaga niyetin var rm? Rabbma giden yolu 
gostereyim ki? O'nu sayasm.)) (Naziat, 18- 19) Bir diger ayet-i kerime' 
de ise §oyle buyurur : 1Nay o mli§riklere ki. Onlar zEkat vermezler.,, Fus
silet, 6- 7) 

Fakat maldan verilen zekatm da kasdedilmi§ olmast muhtemeldir. 
Nitekim Said ibn Ciibeyr ve Mukatil ibn Hayyan bOyle demi§lerdir. Bu 
takdirde sadece gonullu infak, birr ve stla-i rahm i~in zekat verilebillr, 
anlamt ~1kar. Bunun ic;in Fatima Bint Kays'dan nakledilen hadiste mai
da, zekattan ba§ka hakkm bulundugu belirtilmiljtir. Allah en iyisini bi
lendir. 

11Muahede yaptlklarmda ahidlerini yerine getirenler.,, Bu ayet-i ke
rime Allah Teala'run 110nlar ki Allah'm ahdini yerine getirirler ve saz
le§meyi bozmazlar. >, kavli gibidlr. Bu niteligin aksi sahih hadiste varid 
oldugu gibi miinattkhktlr. Nitekim Rasulullah (s.a.) buyurur ki; mu
nattkm alameti u~tftr : Konu§tugu zaman yalan soyler, vaad ettigl za
man d,oner, kendisine emanet edildigi zaman ruyanet eder. Bir b~ka 
hadiste ise §oyle buyurulur : Konu§tugu zaman yalan soyler, soJie§tigi 
zaman ahdini ~igner, c;atl§tlgt zaman kotftle§ir. 

uStkmtida, hastahkta ve §idde~li sa,va§. arunda sabredenlerinkldlr.,, 
Hastahk, slkmtl, sav~-vtnfu§rilanla kar§ll~ma halinde sabredenlerinkl 
as1l birr'dir. ibn Mes'ftd, ibn Abbas, Ebu'l-Aliye, Murre el-Hemadaru, 
Mucahid, Said tbn Cubeyr, Hasan, Katade, Rebi' ibn Enes, Suddi, Mu
katil ibn Hayyan, Ebu Ma.Iik ve Dahhak ile digerleri de bOyle demi§
lerdir. 

ui§te sadlk olanlar onlardlr.n i§te imanlannda sadtk olanlar bu ni
teliklerle nitelenml§ olan kimselt'rdir. <;unku onlar kalbi im8.n1, sozleri 
ve !ii.Ueriyle gerc;ekle§tlrmi§lerdir. Sadlk olanlar, dogru soyleyenler bun
tar oldugu gibi ((muttaki olanlar da ·bunlardlr.,, Qftnku onlar yasaklar
dan kac;mtp Allah'a itaat edenlerdlr. 

-iZAHI 

,Birr ve ihsaru iman noktasmdan ele alan Seyyid Kutub §Oyle diyor: 

Ger~ek fyilik 

~uphesiz ki Allah'a iman, be~er hayatmda muhteJif kuvvetlere, 
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muhtelif e§yaya, muhtelif degerlere kolelikten ... Evet, insanoglunun her 
tiirlii ubudiyetten kurtulup hiirriyete ula§tlgl, bir tek rna budun lm
zurunda tek saf halinde, diger kimselerle miisavat makamma yiiceldigi 
ve nihayet, her degerin ve her e§yamn iistiine yiikseldigi bir doniim nJk
tasidlr .. . Aym zamanda Allah'a iman, buhrandan nizama, batakllk
tan selamete ve aynllktan yon birligine ge~i§ noktas1d1r ... §u be§eri
yet tek bir Allah'a iman edip baglanmad1k~a, ne dogru yolu bulabilir, 
ne de ciddiyet ve miisavat ol~iisii i~inde mevcudatm · birle§tigi gibi el 
ele verip miinasebet ve hedeflerini bir noktada toplayabilir... Ahiret 
giiniine. iman ise, ceza ve miikafat mevzuunda Allah'm ada!etin1 ka
yitsiz §arts1z kabul etmektir. Ahiret giiniine iman, yeryiiziindeki ha
yatm ba§Ibo§ ve hi~ bir ol~iiye bagll olmad1g1 fikrini reddedip, her 
§eyin ol~ii i~erisinde cereyan ettigini kabullenmektir. Ceza ve miika
fatlann yeryiiziinde tam olarak yerini bulmad1g1m goren insanoglu, 
ahirete iman sayesinde, haynn er-gec mukafatmm verilecegine in __ mr 
ve huzurla ya§ar ... Meleklere imana gelince bU insan idrakiyle hayvan 
idrakinin, insamn mevcudat hakkmdaki dii~uncesiyle hayvan dii~iin

cesi arasmdaki farklarm aynh§ noktas1 olan gayb a.' eminden bir ciiz'e 
imandan ibarettir. insan, hiss1yatmm otesindeki varhklara iman eder. 
Fakat hissin elinde bagh olan hayvan, bu mertebeye ula§amaz. 

Kitaplara ve peygamberlere iman ile biitiin peygamberlere ve bii
:.iin risaletlere iman kastedilmektedir. Bu iman, be§eriyetin birligine, 
i.min etmekten ibarettir... Ge~mi§ peygamberlerin ve risaletlerin mi
ri.slarma varis olan mii'minin bu §Uuru ayn bir deger ta§1maktad1r. 

Yakmlarma, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilenenlere, ve kole
leri, esirleri kurtarmak i~in ---seve seve- mall vermenin onemi ne
dir? 

Biitiin bunlarm degeri, h1rsm, cimriligin, zaafm ve hodkamhgm 
koleliginden kurtulup, azad olmaktan ibarettir. insanlan Allah yo
lunda vermekten ahkoyan, nefisleri comertlikten men'edip, insan nl
hunun yayllmaslm onleyen 'mal sevgisinden ruhun kurtulup azad olu-
u. Bu, ayet-i kerime'nin i§S,ret ettigi mal sevgisi iizerindeki rtlhi de

t erlerdir. tnsanm sevdigi maim degersizinden yahut kotiisiinden de
til de, sevdiginden elini ve gonliinii ~ekip saltvermesinin insan §Uurun
da meydana getirdigi deger ... Boylece · insan, mahn kulu olmaktan 

urtulup hiirriyete eri§ir ki, bu kulluk, insan1 zillete du~ar edip ba§
n one egdiren kulluktur. Boylece, insan hlrstan kurtulur. H1rs, in

sam zelil eder Bu, islam namma biiyiik bir insani degerdir. o islam 
· daima insam, nefsinin vesveselerinden, h1rsmdan ve zaafmdan kur

tanp, onu ~evresindeki dl§ miinasebetlerinden evvel, §ahsi hiirriyetine 
ula§tlrmaga ~ah§Ir. 

islAm nazannda; kendi nefislerinin kolesi olanlar, cemiyetin de 
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kolesidir. Ancak kendi nefislerindeki §ehevi duygulara ka!"§l hiirri-
yetini elde etmi§ olanlar, cemiyetler ic;inde de hiir olarak ya§arlar ... . 
Ve neticede, cemiyet ic;erisinde tamamen insani bir d-~gere haizdirler .. . 
Akrabalarla Sila-i rahimde bulunmak, §ahsi miiriivveti, ailenin §erefi
ni ve akraballk baglanru tahakkuk ettirmesi baklmmdan onemlidir. 
Aile, cemiyetin ilA niivesini te~kil €jer. Bu sebeple iizerinde dikkatle 
durulmakta ve onem bakimmdan ba§a almmaktadir... Yetimlere yar
dtm ise, ceriliyette biiyiiklerle kiic;iikler ve kuvvetlilerle zaYJflar ara.sm
daki yard1mla§mamn tahakkuku ic;indir. Bu suretle yetim kalmi§ kii
~iiklerin, anne ve baba himayesinden mahrl1m kalml§ yavrucaklann 
korunma.s1 saglamr. Ayru zamanda cemiyette, kiic;iiklerin yanll§ yola 
gitmesini, fesada ma'ruz kalma.sm1 onlediginden, muhataza gorevini 
yapmi§ olur ve cemiyet bozulmaz. Bu hiikiim, yetim kalmi§ yauulara 
iyilik yapmay1p onlan muha.faza etmeyen cemiyetler ic;in de ceza ma
hiyetini ta§Ir... Muhtac; oldugu halde, yiiziiniin suyunu dokiip kim
seden bir §ey istemeyen miskinlere yardlm etmek, hem im·ani vakar
larm korunmasl, hem helak olmalarmm onlenmesi, hem de islam 
cemiyetindeki yardimla§ma ilkesinin tahakkuku bak1mmdan biiyiik 
onem ta§Ir. islam cemiyeti ki, hie; bir ferdi ihmale ma'ruz b1rakmaz. 
Ailesinden ve miilkiinden uzak dii§mii§ yolculara yapllan mali yar
dim, zorluk amnda imdadma yeti§ilmesi bak1mmdan vacibtir. Mal
dan, aileden ve yurttan uzak yolda kaldigi zamanda .. . Yolda kb.lml§ 
kimseye yard1m eiini uzatmak suretiyle, biitun insanllgm bir aile ol
dugunu, yery'iizuniin insanlar ic;in m'ii§terek bir \'atan oldugunu bu 
vatanda ailelerin ailelerle, maim mana, karann kararla ve miinase
betlerin kar§Ihkh olarak kabul edildigi izhar edilmi§ olmaktad1r... Di
lenenlerin de ihtiyac;lanru giderip, onlan dilencilikten kurtannak, ·is
lam'm §iar edindigi §eyler arasmdad1r. islam'da kendi kendisini ge
c;indirebilen veya g~indirecek 1§ bulabilen kimse dilenemez. Boyle bir 
kimse dini baklmdan dilenmek yerine c;ah§makla, c;ah§affilyorsa kim
seye avuc; ac;madan kanaat etmekle miikelleftir. i§ten ve maldan mah
rum olmadikc;a dilencilik yoktur. 

islam'm kolelere mali yardlm yapllrnasl husl1sundaki eiprine ge
lince, bu, islam'a kar§l klllc; c;ekmek gibi kotii bir fiili i§lemesi sonun
da kale olmu§ kimseyi, hiirriyete ve insanllk §erefine kavu§tunnak 
ic;lndlr. Ona bu imkA.m saglamak ise, ya satm allp azad etmekle, yahut 
da efendisiyle yapml§ oldugu mukatebe anla§masmm tahakkuku ic;in 
mali yardim yap1p, hiirriyetini saglamakla olur. Kale; bad olmaYI ve
ya miikatebe ile kOielikten kurtulmaYI ~tedigi an, islAm onun hur
riyetini ilan eder. 

0 giinden itiba.ren, kolenin c;ah§tl~ ve kazand1~ §eyler kendi he
sabma kaydedilir. Zekat ve haYir yolda veril~n yardimlan almaga hak 
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kazarur. islam'm sagladigi butun bu imkanlar, onun en ktsa zamanda 
kolelikten kurt~lup hiirriyetine kavu§masl i~indir . .. 

Bir de butun hayn i~ine alan ((birr>> ol~iisu i~inde namazm de
gerlerine goz atahm: 

Namaz, yiizii magribe veya me§rika ~evirmekten ibaret degildir. 
Namaz, insanoglunun zahiri, batm1, cismi, ruhu, akh ve biitun benligi 
ile Rabbma yonelmesidir. 0 ne mucerred bir idman hareketi, ne de 
miicerred bir ruhani harekettir. islam'dalti namaz, hayat gorii§iinii 
islami yonden_ hiilasa eden bir ibadettir ... 

islam, insaru ancak bedeni, akh ve rur£:.tyla birlikte bir varhk ola
rak kabul eder. Ondaki bu hasletlerin birbirine zit olmadiginl haber ve
rir. Ruhun harekete ge~mesi i~in cismin hareketsiz kalmas1 ~art ol
madigmdan, ikisinin de hareket ve faaliyetini temin eder. Boylece mii' 
min buyiik namaz ibadetinde, ii~ kuvveti birlikte harekete ge<;irerek, 
tam bir teslimiyet i~inde Allah'a yonelmesiyle de ruhunu harckete g~
~irmi§ oluyor ki, bunlarm hepsi ayru anda yapllmaktad1r. Doyle bir 
namaz, her rek'at ve her ~e§idinde islam'm hayat nizammm ve hayat 
gorti§iiniin hatirlanmasma vesile olur. 

Zekat verme bahsine gelince, zekat, Allah Teala'mn, zenginin ser
vetinden fakire hak olarak tamd1g1 ve islam'm i~timai vergisi olarak 
Odenmesi gereken bir farizedir. Mal ve miilkiin as11 sahibi Allah Teala 
oldugundan, kullanna servet ihsan ederken, bu servetten fakirlere ze
kat ismi altmda bir h~k aymnalanm da §art ko§IDU§tur. Daha onceki 
bahislerde zekatla sadaka, mutlak olarak zikred!JcHgi halde, burada 
once Allah yolunda verilecek sadaka, sonra da zekat sozkonusu edil· 
mektedir. Bu bahiste ~~k~a anla§Ihyor ki, zekat sadakanm yerine 
kaim olmamaktadtr. Zekat farz k1hnan bir vergi, sadaka ise goniilden 
kopan bir yard1md1r. ((Birr>> denen haytr, ancak ikisinin de icrasxyla 
tahakkuk eder. Her ikisi de islam'm emirlerindendir. Kur'an-1 Kerlm, 
sadakay1 muteakiben zikrettigi zekat1 farz olarak bildirmi§tir. Zekat 
farizesini yerine getinnekle sadakadan kurtulmU§ olamayaca~z gi
bi, sadaka vermekle de zekat1 yerine getinni§ olamaytz. 

Stra, ahde vefaya gellyor .. . islam'm §iar edindigi ahde vefayt, 
imanm, ihsarun ve insanhgtn alameti olarak Kur'an-1 Kerim birr;ok 
yerde zikreder. Ferdler, milletler ve devletler arasmda itimad ve gii
venin saglanabilmesi ir;in ahde vefa §arttir. Bu ise, Allah'la kullar 
arasmda ((ahd>> e vefa etmekle ba§lar. Bu meziyete sahip olunmad1g1 
takdirde, hayatt kararstzhk ve endi§e kaplar, kimse kimsenin va'dine 
giivenmez ve insanlar birbirine itimad edemez. islamiyet hem dostu
na, hem dii§rnanma kar§I takib ettigi ahde vefa prensibinde, tarih bo
:vunca be§eriye,tin ula§amadtgi zirveye ula§rnt§tlr. Bu zirveye ancak 
isl!m'm nizam1 ve hidayeti sayesinde ula§thr. 

Tefsir, C. ill - F. 44 



690 1BN KESfR · (Cilz: 2. SOre: ~ 

Nihayet ayet-i kerime'nin temas ettigi, Sikmtlda, hastahkta ve 
harpte sabr u sebat gosterme bahsine geliyoruz: Bu, facialar ve §iddet
ler kar§ISmda panige kapilmamas1, hayatm sikmtih ve ~etin giinlerin
de kendirie hakim ' olabilmesi i~in. ruhlarm terbiye edilip hazlr hale 
getirilmesidir. Allah Teala'nm her zorluktan sonra bir kolayhk lutfe
decegini bilip, ~oken kara bulutlar ve etr8.f1 saran karanhklar dagllm
caya kadar sab1r, sebat ve tahammill gootermek ... ~iiphesiz ki bu; Allah' 
dan umidi kesmemenin, O'na baglarup, guvenmenin ifadesidir. Bil
hassa, be§eriyyeti kurtarmakla gorevli, yeryuzunu islah edip adaleti 
hakim k1lmakla vazifeli olan bir ummetin, butun gu~liikler kar§Ism
da sab1r ve metanetle yoluna devam etmesi laZ1md1r. Fakirlik ve yok
sulluga kar§l sab1r ... Kuvvetsizlik ve hastahga kar§l sab1r ... KifA.yet
sizlik ve azhga kar§I sab1r ... Cihad ve muh8.-saraya kar§I sab'!" ... Her 
hale ve her duruma kar§I sab1r... Yiiklenilen buyuk vazifeyi huzur, 
emniyet ve itidA.lle hedefine ula§tlrabilmek i~in sab1r ... 

K1sas, intikam almak ve kin duygulanru dindirmek degildir. K1sas 
butun bunlann iistiinde ulvi bir degeri haizdir. K~as, hayat i~indir .. . 
KISas, hayat ugrunadlr. Haddi zatmda klSas, hayatm ta kendisidir .. . 
K1sas, gonullerdeki Allah korkusunu cu§-u huru§a getirip kalpleri 
diriltmek ve ilahi hikmeti dli§iinup, ara§tlrmak i~indir. (Seyyid Ku· 
tub, Fi Zllai'il-Kur'an, I, 330 - 335) 

--~OO<r----

178 - Ey iman edenler; oldiirmede size klsas farz kl· 
hnd1. Hiir; hiir ile, kole; kole ile, di§i; di§i ile. Ama kim de 
karde§i taraf1ndan affedilirse, ma'n1f olan emr.e ittiba et
meli ve ona giizellikle (diyet> odemelidir. Bu, Rabb1mz ta
rafindan bir hafifletme ve rahmettir. Kim bundan sonra 
da tecaviizde bulunursa; onun ic;in p~k ac1kh bir a.zab 
vard1r. 
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179 - K1sasta sizin ivin hayat vardrr, ey alnl sahip
leri. Ta ki, sakmasm1z. 

K1sasta Hayat Var 
I 

Allah Teala buyuruyor ki; size klsasta adalet yazlld1. Ey mii'min
ler sizden; hiir bir ki§iye kar§Ihk, · hiir bir ki§i, koleye kar§Ihk kole, 
cti.§iye kar§lhk di§i kiSas etmek gerekir. Haddi a§lp tecaviiz etmeyiniz. 
Nitekim sizden oncekiler haddi ~tllar ve Allah'm onlar hakkmdaki 
hUkmiinii degi§tirdiler. Bunun sebebi Kurayza ve 'Nadir ogulland1r. 
Nadir ogullan cahiliyyet devrinde Kurayza ogullanyla sava§ml§ ve on
Jan yenmi§lerdi. Nadir ogullarmdan bir ki§i Kurayza ogullarmdan bi
rini oldiiriirse; buna kai"'§Ihk o oldiirillmez sadece yiiz vesak (Kufe'li
lere gore ikiyiiz kilogram) hurma fidye verirlerdi. Kurayza ogullann
daii birisi; Nadir ogullarmdan birini oldiiriince buna kai"'§lhk o da 61-
diiriiltir. Eger fidyele§irlerse, bu takdirde ikiyiiz vesak hurma fidye ve
rirlerdi. Yani Kurayza ogullarmm diyetinin bir misli. Bunun iizerine 
Allah Teala k1sasta ada.Ieti emretti. Kendileri hakkmda . verilmi§ ola n 
ilahi hiikme kiifiir ve azg1nl1k sebebiyle kai"'§l gelen, onu tahrif Eden 
fesadc;llann yoluna uyulmamas1m bildirerek «Ey .iman edenler, oldiir
mede size kiSa.c:; farz kllmd1. Hiir; hiir ile, kole; kole ile, di§i; di§i ilel> 
buyuruldu. 

Bu ayetin sebeb-i niizUlii konusunda imam Muhammed ibn Ebu 
Hatim der ki; bize Ebu Zur'a ... Said ibn Ciibeyr'den nakletti ki o, 
Allah Teala'mn «Ey iman edenler, oldiirmede size klsas farz k1hncb.» 
ayeti konusunda §6yle demi§tir: Eger kas1tll olursa hiirr'e kar§lhk 
hti.rdiir. ~oyle ki islam'dan klsa bir miiddet once cahiliyet devrinde 
iki Arap kabilesi sava§ffil§. ve birbirlerini yaralaYip oldiirmii§lerdi. Oy
le ki koleler ve kadmlar oldiirillmii§ ve birbirlerinden intikam almadan 
muslti.man olmu§lardi. Bu iki kabile c;atl§Iyordu. Ve kendilerinden ko
Ieye mukabil bir hiirr'iin, kadma mukabil bir erkegin oldiirillmesi ha
linde anla§mayi kabul edebileceklerine and ic;tiler. Bunun iizerine yu
kardaki ayet-i kerime nazil oldu. Ancak bu ayet-i ke'rime'deki <Chiir; 

·hiir ile, kOle; kole ile, di§i; dl§i ile» ayeti «cana can» (Maide, 45) ayeti 
Ue neshedilm~tir. Ali ibn Ebu Talha «di§i; di§i ile)) kavli konusunda 
ibn Abba.s'm §oyle dedigini nakleder : Zira onlar; di§iye mukabil er
kegi oldiirmiiyorlardi. Erkege mukabil erkegi bldiiriiyorlar, di~iye mu
k8.bil di§iyi oldiiriiyorlardl. Bunun iizerine Allah Teala cana can, goze 
goz emrini inzal buyurdu. Ve ister cana, ister candan a§agiya teca
vti.z etmi§ olsunlar, kas1th olduklan takdirde hti.r erkekle hiir kadmt 
kendi aralannda e§it k1ld1. Aym §ekilde koleler arasmda da kas1tll 
olarak cana ve candan R§agtya tecaviiz halinde erkeklerle kadmlar1 
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e§it k1lch. Bu ayetin cana can (Maide, 45) a yeti ile neshedildigi Ebu 
Malik'ten de rivayet edilir. 

«Ama kim de karde§i tarafmdan affedilirse, ma'ruf olan emre 
ittiba etmeli ve ona giizellikle diyet Odemelidir.>> Miicahid, ibn Ab
bas'tan nakleder ki; affetmek, kas1th o!diirmede diyeti kabul e mek
tir. Ebu'I-Aliye, Ebu ~a'sa, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Ata, Hasan, 
Katade ve Mukatil ibn Hayyan'dan da boyle dedikleri rivayet edilir. 
Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki; o «Kim de karde§i tarafmdan af
fedilirsen ayeti konusunda §Oyle demi§tir : Kim de k1Sas1 hakettikten 
sonra diyeti kabul ederse; bu karde§i tarafmdan affedilmedir. Bu tak
dirde diyet isteyenin -diyeti kabul ediyorsa- ma'rufa uymas1 g·;;re
kir ve katile de zarar vermeden ve u::J.tmadan diyeti bdemek du
§er. Hakim, Sufyan'dan ... ibn Abbas'm §oyle dedigini rivayet eder : 
istenen miktar, . iyilikle Odenir. Said ibn Ciibeyr, Ebu ~a'sa, Cabir ibn 
Zeyd, Hasan, Katade, Ata el-Horasani, Rebi' ibn Enes, Suddi ve Mu
katil ibn Hayyan da bOyle demi§lerdir. 

<<Bu, Rabbm1z tarafmdan bir hafifletme ve rahmettir. >> All :::.h 
Teala buyuruyor ki; kas1th oldurmede diyetin almmas1, Rabbm1z ta
rafmdan sizin i~in bir hafifletme ve rahmettir. Halbuki sizden onceki 
milletler i~in Oldurme veya afdan birini tercih etme emredilmi§ti. Ni
tekim Said ibn Mansur der ki; bize Siifyan . .. ibn Abbas'tan nakletti 
ki, o §oyle demi§: israil ogullanna oldurmede k1sas farz k1lmm1§tl. 
VP. onlarda affetme hakkl yoktu. Allah Teala bu ummete <<Ey iman 
edenler oldiirmede size k1sas farz k1hnd1. Hiir; hur ile, kole; kole ile, 
di§i; di§i ile. Ama kim de karde§i tarafmdan affedilirse ma'ruf olan emre 
ittiba etmeli ve ona glizellikle (diyet) Odemelidir» buyurmu§tur. Af; 
kas1th oldiirmede diyeti kabul etmektir. Bu, sizden once ge~en mil
letlere gore sizin i~in bir hafifletmedir. Oyleyse rna'rufa uyulmah ve 
iyilikle diyet Odenmelidir. Bu hadisi bir ~ok ki§i Arnr'dan rivayet et
mi§tir. ibn Hibban sahih'inde, Amr ibn Dinar'dan bu hadisi rivayet 
eder. Bir topluluk da Mucahid kanahyla ibn Abbas'tan buna benzer 
bir rivayet nakletmi§tir. 

Katade der ki; «BU, Rabb1mz tarafmdan bir hafifletmedir.n aye
tinde Allah bu ummete merhamet etmi§ ve onlara daha onceki rnil
letlere helal olmayan diyeti helal kllmi§tlr. Tevrat mensublan (Ya
hudiler) i~in yalmzca klSas ve bagt§lama farz k1hnm1§tl, diyet yoktu. 
!neil mensublanna (Hlristiyanlar) da yalmzca bagi§lama emredilmi§
ti. Bu iimmete ise hem diyet, hem k1sas, hem de bagi§lama emrolun
mu§tur. Said ibn Cubeyr, Mukatil ibn Hayyan, Rebi' ibn Enes'ten de 
buna benzer bir rivayet nakledilmi§tir. 

<<Kim bundan sonra da tecavuzde bulunursa, onun i~in elim bir 
azi:b vardlr.>> Allah Teala buyuruyor ki; kim de diyeti alchktan veya 
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kabul ettikten sonra, hasmm1 oldiiriirse onun i<;in Allah katmda pek 
ac1kll bir azab vard1r. ibn Abbas, Miicahid, Ata, ikrime, Hasan, Ka
tade, Rebi' ibn Enes, Siiddi, Mukatil ibn Hayyan'dan da aym §e
kilde rivayet edilerek; diyeti ald!ftan sonra hasni1m oldiire11 kimsenin 
bldiiriilecegi nakledilmi§tir. Nitekim Muhammed ibn ishak ... Ebu ~ii
reyh'ten nakleder ki Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§tur: Kim oldu
riiliir veya .sakat b1rak1llrsa o ii9 §eyden birinde serbest bJrak11Ir: Ya 
k1sas yapar, ya affeder veya diyet allr. Eger bunun dl§mda dordiincu 
bir §eyi isterse onun elini tutunuz. KIDl de bunu tecaviiz ederse, ona 
cehennem ate§i vardlr: Orada ebediyyen kalacakt1r. Bu hadisi Ahmed 
Ibn Hanbel rivayet eder. Said ibn A'rube ... Semure'den nakleder ki; 
Ra.sulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: ((Ben diyeti ald1ktan sonra has
mmi bldiireni bagi§lamam.l> Yani art1k ondan diyet almam, aksine onu 
oldiiriiriim. 

((K1sasta sizin i9in hayat vardir.» Allah Teala buyuruyor ki : Ka
tiiin bldiiriilmesinden ibaret olan klsas hUkmiinde sizin i9in pek bii
y\ik bir hikmet vard1r. Bu; karun aklt1lmamasi ve korunmas1 i~in bir 
sebebdir. <;iinkii katil, hasrmru oldiirdiigii takdirde kendinin de ol
diiriilecegini bilirse, su9u i§lemekten ka9rmr. Bu da canlann ya§ama
smm sebebi olur. G~mi§ kitaplarda §Oyle yazild1g1 bildirilir: Oldiir
meyi en iyi yine oldiirme ybkeder. Bu ifade, Kur'an-1 Azimii§§an'da 
~ok daha fasih, 90k daha belig, ~ok daha veciz §ekilde <<Ktsasta sizin 
i9in hayat vardir» ifadesiyle yer alml§tlr. Ebu'I-Aliye der ki : Allah 
k1sasta hayat varetmi§tir. Nice kimseler var ki; hasrmru oldiirmek is
ter de kendinin oldiiriilmesinden korkarak onu oldiirmez. Miicahid, 
Said ibn Ciibeyr, Ebu MB:lik, Hasan, Katade, Rebi' ibn Enes ve Mu-
katil ibn Hayyan'dan da bOylece nakledilmi§tir. · 

((Ey ak1l sahipleri. Ta ki sakmas1mz.» Allah Teala buyuruyor ki : 
Ey ak1l, anlayl§ ve kavraJl§ sahipleri. Umulur ki artlk sakm1r ve AI- · 
lah'm haram ve yasaklanru terkedersiniz. Takva; takat1 bilfiil yap
maJl ve miinkerleri bilfiil terketmeyi kendi i9inde toplayan bir keli~ 
medir. 

------ i Z A H I ---

K1sas mes'elesini miifessirler muhtelif a91dan degerlendirmekte- · 
dirler. Nitekim Nesefi ve Alusi konuyu edebi i'caz ve filolojik ozellikler 
bak1mmdan ele ahrken, Mevdudi ve Seyyid Kutub, islam hukuk sis
t emi noktasmdan incelemektedirler: 

Nesefi §Oyle diyor : 
Sizin i9in ktsasta hayat vard1r. Bu, fasih brr sozdiir. Araplann pek 

kullanmad1g1 garib . bir ifadedir. K1sas oldiirme ve . hayatl yoketmedir. 
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Halbuki burada hayatm mahalli olarak zikrediliyor. Ayrtca ktsas keli- · 
mesinin ma'rife, hayat ·kelimesinin nekire olarak kullamlmast ~ok a~1k 
bir belagat ornegidir. Qiinku burada sizin i~in kiSas olan bu hukum 
turtinde biitunuyle hayat var demektir. K1sas ile bir ki§iye kar§tllk 
gu~yettigi takdirde bir toplumu oldiirme hali ortadan kalkar. K1sas bu 
durumda hayat olur . . Herhangi bir §ekilde hayat veya bir tek hayat. 
Buradaki hayat; klsasm varid oldugunu bilerek katilin oldurmekten 
~ekinmesi neticesinde dogan hayatt1r. Zira katil birisini oldurmek is
terse, kendisine klsas uygulanaca~m hattrlar, korkar ve oldurmez. 
Boylece klSas kA.tilin kendisinin oldiirillmesini de onler. DolaYISlYla 
klsas iki canl1nm ya§amasmm sebebi olur. (Nesefi, Medarik, I~ 252 -
253) 

«Sizin i~in k1sasta hayat vard1r.>> Bu soz son derece fasih ve belig 
bir sozdur. Qtinku bir §ey z1ddmm yerine konulmu§, k1sas ma'rife 
hayat da -nekire olarak ifade edilmi§tir. Boylece bu huktim t~rzmda · 
buyuk bir hayat §ekli bulunduguna i§A.ret edilmi§tir. Qtinku k1sasm 
bilinmesi katili oldurme fiilini i§lemekten ahkoyar. -Boylece klsas iki 
canm ya§amasmm nedeni olur. Kaldl ki araplar tek ki§iye kar§Ihk 

J bir toplulugti, katll yerine ba§kalanm da oldurtiyorlardl. Bu sebeple 
aralannda fitne yaythyordu. Katlle klSas uygulanmca bu durumda 
otekiler huzU.r bulur ve bu, onlann hayatlannm -sebebi olur. Birinci 
§ekilde (gramer baklmmdan) izmA.r, ikinci §ekilde ise tahsis vardlr. 
Denildi ki burada kastedilen hayat uhrevi hayatt1r. (Kadi BeydA.vi, En:-
vA.r'ut~Tenzil, I, 252 - 253) · · 

«Sizin i~in kiSasta hayat vardlr.» Bti bOIUm once ge~en, «Sizin uze
rinize kiSas farz kllmdl» ayetine ma'tuftur. Maksad, rftha klSas hiik
mtinu benimsetmektir. Qtinkii klSas nefislere ag1r . gelen bi}." cezadlr. 
Bu cumle,belagatm zirvesinde btr ifadedir. Arap dilinde bu mA.nA.ya . 
gelmek uzere en ~ok §ohret bulan atasozu, «olumu en iyi Olum on
ler.» ifadesidit. Ne var ki, . «oltimii en iyi oltim onler» soztinden, ·<<sizin 
i~in ktsasta hayat vardir» buyrugu her ba.k1mdai1 dana beliganedir. Bu 
-iisttinlugii bir ka~ yonden ifade edebiliriz: 

a) Harflerin azllg1 bakunmdan. Burada maksad 10 harfle ifA.de 
edilmi§tir. -tenvin harf sayllmaz- digerinde jse .14 harf vardlr. 

b) ittirad vardlr. Qiinku her kiSasta hayat vard1r. Ancak her ol
diirme olumu onlemez. Qtinku zulm ile oldurme daha ¢ok olumu celb
eder. 

c) Hayat derken kullamlan tenvin ile bir tur yticelik anlami · ve
rilmi§tir. · 

d) KISas ile hayat arasmda bir intibak saglanrm§tir. Ashnda · kl
sas hayatm yok edilmasi ve hayat ise kl~as1n mukA.bilinde yer ahr. 
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e) ifadede istenen dogrudan ctogruya hayathr. Oliimun onlen
mesi ise yalmzca 1buhun i~in gereklidir. Yoksa kendiliginden gerekli 
degildir. 

f) Bir §eyin kendi Ziddmda mevcud k1Immwn §eklindeki gara
bet sozkonusudur. Diger bak1mdan zarf, mazrufu ihtiv.a ederse o §eyin 
dagllmas1m onler. BOylece bizim i~in sozkonusu olan kLsas, hayat1 fe
laketlerden muhafaza eder. 

g) ifadede birbirine yaJkm olma:kla beraber tekrardan uzak du
rulmu§tur ... 

h) ifadede farkhllk ve selaset vard1r. <;unkii bu ifade ile arap- · 
!area kullamlan cumle arasmda hafif sebeplerin ardarda gelmesi §ek
lindeki durum bahis mevzuu degildir. <;unku arap dilinde 'ardarda ge
len harekeli iki harf, ancak bir yerde varrur. Bu ise ifadenin selasetini 
azalbp dilde a~1khg1 eksiltir. Keza, fa'dan lam'a g~i§, elif'ten Iam'a 
ge~i§ten daha dogrudur. (Klsas kelimesinden sonra hayat kelimesinin 
gelmesi) 

1) Belirli bir sebebe ihtiya~ g6stermeme.Si bakmundan da bu ifa
de iistundur. Halbuki obur ifade bunu gerektirir. 

j) VurmaJI, yaralamaJI ve oldiinneyi ihtiva eden bu hiikmun 
hakikatini gosteren cins edat1 olan eliflam ile birlikte k1sas kelime
sinin kullamlmasl azelligi obur ifadede yoktur. 

k) Oldurmeyerek ctiii b1rakmanin da oliimu onleyecegi vehmi 
doguracak fiillerden uzak olmas1 da bir ayn ozelliktir. 

1) Ayet-i kerime oldurme i~in en uygun kar§Illk olan hayat1 .ih
tiva etmektedir. Araplann kulland1klan soz ise bunun tersinedir. Ciin
ku 0 oldurmeyi i~ermektedir. 

m) Araplarm kuilaridiklan ifadede bir §eyin bizzat kendisinin 
yok olmasmm sebebi olmas1 §eklindeki vehim bu ifade de yoktur. So
zii, sozlerin en yiicesi, A.yetleri i§A.r~tlerin· en parlag1 olan RabblmiZl 
hamd ile tesbih ederiz. (.Al11si, Ruh el-MeA.ni, II, 51) 

Arap~a «klsasll kelimesi; katl vak'asmda cana canla mukA.bele, 
edilmesidir. Ama, katilin canma son verilniesinde, onun adam . oldii
rilr iken kullandigJ. usilliin kendisine tatbik edilecegi demek degildir. 
Ancak ba§kas1mn hayatma k1ymas1 dolayiSiyla, onun hayatma son 
verilecegt mft.nA.sma gelmektedir . 

. Burada tam olarak adft.leti temtn i~in, be§er hayatma A.it d~ger 
ol~iisiinde e§itlik p~nsibi esA.s allnmaktad1r. Kan bedeli ve netlce ola
rak da onun · kar§Ill~nda Odenecek diyetin tayini katilin veya mak
tdliin mensftb oldugu i~timft.i s1mf tarafmdan yapllmamaktad1r. Bu 
sebepten otfuii kA.tilin kan · bedeli kar§lh~nda phsen mes'111 tutulma
SI am~lan:iru§tll'. · 
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islamiyetin zuhurundan evvel, kendi kabile mensublarmm kan 
bedelini yiiksek tutarlar ve maktuHin kan bedeline gore katilin men
sub oldugu soydan e§it degerde bir insanm b~m1 isterlerdi. Eger onun 
degeri istedikleri bedeli dolduramaz ise o vakit o bede'i dolduracak 
miktarda, ve hatta hazen de bir maktllle kar§Ihk yiizlerce ki§inin ba
§Ini isterlerdi. Diger taraftan, eger katil maktwden daha yiiksek si
mfa mensub ise, o maktulun hayatma kar§lhk katilin hnyatma ~on 
verilmesini kabul etmezlerdi. Kan bedelindeki bu e§itsizlik sadece o 
cehalet devrine inhisar etmemektedir. Hatta bu gun bile «medeni» 
milletler, kendi milletlerinden bir ki§inin oldiiriilmesine, mukabil ka
tilin mensub oldugu milletten elli ki§iyi oldiireceklerini a~1kc;:a ilan et
mekten, utan~ duymamaktachrlar. Ve bu gibi meydan okumay1 tatbik 
.sahasma koymaktadirlar. Hakim milletlerdcn bir tek §ah~m o diiriil
mesine mukabil, maglU.b milletl·ere mensub blrc;:ok kimsenin oldiiriil
mii§ oldugunu ekseriya duymaktayiz. Fakat katil hiikiimran medeni 
milletlerden ·birine mensub ise, onlarm hakimleri, katili oliim cezaSI
na c;:arptirmamaktad.Ir. Bu gayri adil usulii onlemek iizere Allah Tea·a, 
katil veya maktuliin sm1f ve 1rk farki gozetilmeksizin, katilin ve sa
dece katilin hayatma son verilecegini ·emir buyurmaktadir. 

Burada «karde§>> kelimesinin kullaru§mda bir nevi tavsiye mahiy
yeti bulunmaktad.Ir. Katil, sizi elim surette rencide etmi§Se de yine siz, 
be§eri miinasebet bakimmdan, onun karde§isiniz. Bu sebebten affetmek 
hakk1 tamnmaktad1r. Bu gibi halde mahkeme onun oliim cezasma 
c;:arptmlmasma hiikiim veremez. Pek ta:bii ki. me§rU hak sahibi talep 
ederse katil, tazminat bedelini (diyet) odeyecektir. 

Arapc;:a «ma'ruf» kelimesi, Kur'an-1 Kerim'in birc;:ok yerinde kul
lamlmi§tlr. Umumiyetle bilinen ve akh selim kimselerce aldugu kabul 
edilen, adil ve ma'kul olan, orf ve adete delalet etmektedir. Onlar o 
kadar bariz ve o kadar iyi bilinmektedirler ki, §ahsi menfaat ve haknz 
hiikiim vermenin tesiri altmda goremez hale gelmi§ olmayan herk:s, 
onlann adalet ve dogrulugunu tasdik eder. islami kanunlann §iimulii 
i~inde bulunmayan biitiin mes'elelerde, islam'a gore onlar kabul edi
lir. Bu gibi umumi hiikiim ve teamiile «ma'ruf>i denir. 

Mesela : Eger maktuliin akraoolan fidye almay1 kabulden sonra, 
gene de intikam almaya c;:ah§Irlarsa, yahut katil veya arkada§lan !id
yeyi vermekte hulusu niyetle hareket etmezler veya kar§I tarafm gos
terecegi hiisn-ii niyeti kabul edip onlarm alicenabllgma aynen muka
belede bulunmazlar ise, bu bir zuliim olur. 

Bu ayet, diger istikamette ifrata vanp oliim cezasmm toptan kal
dlnlmasmi miidafaa eden kimseleri cerh etmektedir. Ba§kaca hie; bir 
dii§iinceye ehemmiyet vermeden sadece «misilleme» iizerinde · israr et
mek ne kadar gayr-i insanidir. Bu sebepten dolayt Allah Teala; k1sas-
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ta hayat bulundugunu buyurmaktad1r. Eger bir cemiyet, hayat.m ,;!;r:!
siyetine itibar gostermeyip katilleri korur ise, cinayeti mtik:Hatlan dll·
ml§ ve bir~ok ma'sum insamn hayatm1 tehlikey~ sokmu§ olur. (Mev
dudi, Tcfhim el-Kur'an, I, 193- 195) 

KISastaki hayat, ba§langi~ta canileri ba§kalarma tecavi.iz etmek
ten allkoymakla ba§lar. Oldtirecegi kimsenin hflyatmm bedelini, ken
di hayatlyla odeyecegine inanan kimse, elbette dti§iinecek ve bu i§i 
yap1p yapmamakta tereddi.id edecektir. K1sastaki hayat, katl vuku' 
buldugu zaman, kan sahibinin gonltini.i almakla tahakkuk etmektedir. 
KIEas, katl hadisesinde kan sahiplerinin kin ve intikam duygusunu 
bertaraf ettigi i~in bir hayat unsurudur. Ylllarca Arab kabilelerini bir
birine k1rd1ran, durmak ve dinmek bilmeyen intikam duygusunu ... 
Nitekim Bessus muharebesi, 40 ytl devam etmi§tir. Araplar, bu harbin 
felaketini pek iyi biliyorlardl. Biz bu intikam duygulanmn, gi.inli.ik ha
yatlmizda, ne ac1 tesirler icra ettigini bizzat mi.i§ahede ediyoruz. Ne
silden nesile stirtip gelen bu dtinyayt kin mezbahasma ~eviren, bu blt
mek bilmeyen selin deh§etini her gtin gozlerimizle seyrediyoruz. KI~as

ta en geni.~ anlam1yla hayat mevcuttur. Bir ferdin hayatma tecavi.iz, 
bizzat hayata tecavi.izdi.ir. Canllllk vasf1m ta§Iyan bi.iti.in in~anhgm 
hayatma tecavi.izdtir. ~ayet klsas hiikmti, bir caniyi ba§kasmm haya
tma k1ymaktan ahkoyuyorsa, hayata tecaviizden ahkoymu§ demektir. 
Ve k1sastaki hayat buradand1r. Mutlak hayat ... Bir ferdin hayat1 veya 
bir ailenin hayatl, yahut da bir toplulugun hayatl degil, btitiintiyle ha
yat vard1r .. . 

Sonra - hayatm muhafazasmda en miihim amil olan- Allah'm · 
hikmetini ve takvas1m dii§iiniip §UU.ru uyamk bulundurmayt te'min 
eder. 

i§te ferdlerin ba§kasma tecaviiz etmesini engelleyen yegane engel 
budur. Once oldtirerek tecaviiz etmekten, sonra da intikam alarak te
cavi.iz · etmekten ahkoyan bir engel. Takva ... Kalbin hassasiyeti. AI:ah 
korkusunun §Uurda yer etmesi. .. Allah'm gazabmdan sakm1p r1zasm1 
talep etmek ... 

Takva bag1 olmadan, hie; bir §eriat kaim olamaz. Hi~bir kanun 
ayakta duramaz, hie; kimse bir §eyden sakmmaz. insamn kendi kuvve
tinden daha biiyiik bir kuvvete kar§l ha.'>sasiyet ve korku §Uurunun 
bulunmadlg1 bir nizam, hakimiyet kuramaz. 

Peygamber ve Hulefa-i Ra§idin devrinde siyasi huzurun tamamen 
hakim oldugu zamanlarda, su~ nisbetinin azhgmm bundan ba§ka bir 
sebebi yoktur. Bu cinayetlerin pek c;ogunda da, cani bizzat geliyor ve 
kendi istegiyle itiraf ediyordu. Kalblerde Allah korkusu vard1. GOniil
lerin derinligme yerle§mi§ uyaruk bir bekc;i vazifesini goren takva, 
ferdleri ceza sahasmdan uzaklara itiyordu. Bunun yam Slra da f1tra-
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tm gizliliklerini, goni111erde sakh bulunan ~yleri inceden inceye gore:. 
bilen keskin bir §eriat varch... Bir yandan nizA.mlar ve §eriatlar ara
smda ·biiyiik bir tekamiil oldugu gibi, diger yandan da iba.detlerle llahl 
emirler arasmda bir uygunluk varch. Ve hepsi birden dii§iincesi ve 
§UUru saglam bir cemiyet in§a etmek ic;in birbirlerini destekliyorlar
ch. Hareketi ve davram§l tertemiz bir cemiyet. Ciinkii §eriat, ilk mah
kemesini, vicdanlann derinliginde kurmu§tu. 

Oyle bir durum meydana gelmi§ti ki, hayvani hisler, ~rke§lik ya
par, insamn ayagm1 kaydmr ve bu, gozlerin gormedigi, kanun penc;e
sinin ula§madigl bir yerde vuku' bulmu§ olursa, goniillerde mevcud 
01an iman, §iddetle azarlayan . bir nefis, yiiregi s1zlatan bir miiessir ve 
korku veren bir hayal haline gelir ve sahibi, giinahm1 kanun huZU.
runda itiraf etmeden, nefsini o §iddetli cezaya teslim etmeden ·rahat 
edemezdi. Ahiret azabmdan ve Allah'm gazabmdan kurtulmak ic;in, 
rahat ve huzur ic;inde bu cezalara kO§ard1. . i§te takva ... i§te takvA ... 
(Seyyid Kutub, Fi ZilAl'il-Kur'an, I, 344- 345) 

(Daha geni~ bilgi ic;in Maide 32, 38, 45. ayete 'baklmz.) 
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180 - Sizden birinize alum geldigi zaman; eger bir 
hay1r (maD b1rakacaksa; anaya, babaya, yakm akrabaya, 
ma'rlif !?ekilde vasiyette bulunmas1 farz k1hnd1. Bu, takva. 
sahipleri uzerinde bir haktlr. 

181 - Kim de bunu CvasiyyetD i!?ittikten sonra degi!?
tirirse ;onun gunah1 degi!?tirenlerindir. $U.phe . yok ki, . Al-
lah Semi'dir, Alim'dir. · 

182 -· Bununla birlikte, kim vasiyyet ~denin haks1zh~ 
ga meylinden, gunaha girmesinden korkup (~araflann> 
aralanru bulursa; ona da bir gunAh y6ktur. ~uphesiz ki 
Allah Gaflir'dur, Rahim'dir. 
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Vasiyyet 

Bu ayet-i kerime anne ve babalara, yakmlara vasiyyet etm~lerini 
emretmektedir. Miras ayeti nazil olmadan once, iki kavi!den en sa
hihine gore, vasiyet vacib idi. Miras1 bildiren ayet nazil olunca bu Ayet 
neshedildi ve Allah tarafmdan takdir edilen miras paylan farize ·ola
rak vaz' edildi. 0 hakkm sahipleri, vasiyetsiz ve vasiyet edenin rnin
netine katlanmadan dogrudan dogruya varis oldular. Bu konuda 
varid olan hadiste Amr ibn Harice der ki; Rasillullah (s.a.) m hutbe 
.okurken §Oyle dedigini duydum : <<Dogrusu Allah Te8.la her hak sa
hibinin haldruu venni§tir. Binaenaleyh varise vasiyet yoktur.» imam 
Ahmed ibn Hanbel derki; bize ismAil ibn ibrahim ... Muhammed ibn 
Sir1n'den nakletti ki, o §Oyle demi§tir : Abdullah ibn Abbas, oturdu 
ve Bakara suresini okudu. Bu ayete geldiginde dedi ki; bu ayet nesh
edilmi§tir. Bunu Said ibn Mansur Hti§eym kanahyla Yftnus'tan nakle
der. Hakim de Miistedrek'inde rivayet ettikten sonra, Buhari ve Miis
lim'in prtlarma gore sahihtir, der. Ali ibn Ebu Talha... ibn Abbas'm 
<<anaya, babaya yakln akrabaya ma'ruf §ekilde vasiyette bulunmak 
takva sahipleri iizerinde bir haktlr.» ayeti konusunda §Oyle dedigini 
nakleder: Anne ve babalarla birlikte ba§kalan varis olamazlardl. An
cak akrabalara vasiyet edilirse miimkiin olurdu. Nihayet Allah TeAll 
miras A.yetini indirdi. Anne ve ba,banm mi:r8.sm1 orada a!;1kl81d1 ve ole
nin mabnm ii!;te birinin akrabalara vasiyeti hiikmiinii getirdi. 

ibn Ebu HA.tim der ki; blze Hasan Ibn Muhammed ... ibn Abbas'm 
bu Ayet konusunda §oyle dedigini nakletti : Bu A.yet <<ana, babanm ve 
yakmlanil brraktlklanndan erkeklere hisse vardlr. Ana babamn ve ya
kmlarm b1raktlklarmdan kSidmlara da hisse vardlr. Bunlar az veya 
~k belirli bir hissedir.)i (Nisa, 7) ayetiyle neshedillni§tir. ibn Ebu HA.
tim Abdullah ibn 6mer'den, Ebu Mftsa'dan, Said ibn Miiseyyeb'den, 
Hasan'dan, MiicAhid'den, Ata'dan, Said ibn Ciibeyr'den Muhammed 
ibn Sirlh'den, ikrime'den, Zeyd ibn Eslem'den, Rebi' ibn Enes'ten, 
KatAde'den, Siiddi'den, Mukft.til ibn Hayyan'dan, Tavt1s'tan, IbrAhim 

. el-NehM'den, §iireyh'den, DahhAk'dan, Ziihri'den bu Ayetin mensllh 
oldugu ve onu mhi.s Ayetinin neshettigi gorii§iinii nakletmi§tir. 

Ne gariptir ki, Ebu Abdullah Muhammed ibn Orner el-RAzi mer
hllm, tefsir el-Kebir isim1i eserinde Ebu Miislim el-Isfahani'den bu Aye
tin mensllh olmadl~ gorii§iinii na.kleder. Ona gore bu Ayet, miri.s aye
tiyle tefsir edllmi§tir. Ve manA.s1 §Oyledir: Allah TeA.la size anne ve 
babalarla akrabalarm midstan mahrfun edilmemelerini tavsiye etmi§-. 
tir. Razt der ki; bu milfessirlerin ekseriyetlyle fUkAhAm.n muteber olan
lannm gorii§iidiir. BazJ.lan da onun vA.rls olanlar hakkmda. mensllh, 
vA.ris olmayanlar haklonda sablt oldugunti soyle~erdir. Bu ibn Ab-
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bas, Hasan, Mesruk, Tavus, Dahhak, MU.slim, ibn Yessar ve A'la ibn 
Ziyad'm mezhebidir. 

Ben derim ki; bu gori.i§i.i serdedenl~r arasmda Said ibn Ci.ibeyr. 
Rebi' ibn Enes, Katade ve Mukatil ibn Hayyan da bulunmaktadir. 
Ancak bunlara gore bizim istilahmuzda buna nesh ad1 verilemez. <;iin
ki.i miras ayeti vasiyyet ayetinin um(lmunun delalet ettigi fertlerden 
bir kismimn hi.ikmi.ini.i kaldirml§tlr. «Yakmlan> ta'biri «varic:; ohm ve 
olmayanlar» ta'birinden daha geni§tir. Varis olanlarm hukmi.i be1ir
tildigi i~in, buradaki hi.ikmi.i kaldmlml§ ve digerleri de ilk ayetin de
llllet ettigi §ekil uzere kalmi§tlr. Bu gori.i§ baz1Iarmm va.'iiyyet islam'm 
ba§lang1~ devrinde m,endub idi, sonra neshedildi gori.i§iillden kaynak
lanmaktadu·. Vasiyetin vacib oldugu gorii§iine gelince - ki bu ayetin 
aki§mdan anla§Ilmaktadir-- bunun miras ayetiyle neshedilmi§ olma
Sl gerekir. Nitekim mi.ifessirlerin ~ogunlugu ile fukaham::.: i:nuteber 
olanlan bOyle demi§lerdir. ~iiphesiz ki anne ve babalarh\ yakmlara 
vasiyetin vacib olu§u icma' ile neshedilmi§tir. Hatta gec;:c~ n hadise bi
naen yasaklanmi§tlr. Qi.inki.i hadiste; ((Allah her hak sahibine hakki
m vermi§tir. Binaenaleyh varise vasiyet yoktur.>> buyurulmu§tur. Mi
ras ayeti mi.istakil bir hi.ikiimdi.ir ve Allah tarafmdan hak sahiplerine 
verilmi§ bir vecibedir. Bu ayetle hak sahipleri bak1mmdan hi.iki.im ta
mamen kaldmlmi§tlr. Geriye mirastan pa.y1 olmayan yakmlarm du
rumu kalmaktadtr. Onlar ic;;inse vasiyet ayetinin §UmUli.i i~erisinde ol
mak kayd1yla, malm i.ic;;te biri kadar bir k1smmdan vasiyet edilmesi 
uygun gori.ilmi.i§ti.ir. Nitekim Buhari ve Mi.islim'in Sahih'lerinde sabit ol
duguna gore, Abdullah ibn Orner der ki; Rasulullah (s.a.) §oyle bu
yurdu: Mi.isli.iman ki§inin sahib oldugu §eydeki hakkl vaslyyet etme
sidir. Mi.isli.iman iki gece yatarsa, mutlil.ka vasiyeti yamnda yaz1ll ol
mahdlr. Abdullah ibn Orner der ki : Ben Rasulullah (s.a.) m boyle de
digini i§ittikten sonra, bir gece bile vasiyetsiz yatmadtm. Yakmlara 
iyi davranmay1 ve ihsanda bulunmaJI emreden ayet ve hadisler ger
c;ekten pek c;;oktur. Nitekim Abd ibn Humeyd Mi.isned'inde der ki; bize 
Ubeydullah ... Abdullah' tan nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyur
mu§tur: Allah Teala, ey ademoglu iki §eyin var ki onlardan birisi sana 
ait degildir. Birisi, gtrt lagma yap1§tlg1m zaman seni temizleyip arlt
mak i~in malmdan sana bir pay k1ld1m. Digeri de, ecelin geldikten 
sonra kullanmm sana dua etmesidir. 

((Eger bir haJir birakacaksa)) Buradaki haynn mal oldugunu Ibn 
Abbas, Miicahid, Ata, Said ibn Ci.ibeyr, Ebu'l-Aliye, Attyye, Dahhak, 
Si.iddi, Re'bi' i·bn Enes, Mukatil ibn Hayyan, Katade ve digerlE'ri soy
lemi§lerdir. Bunlardan bir k1sm1, ister az olsun ister ~ok olsun, vera
set gibi mal i~in vasiyet me§ru'dur, derler. Bir ktsmt da fazla mal bl
rakl).di~ takdirlie vasiyet edilebilir, derler: Sonra bu fazla maim mik-

1 
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tan konusunda ihtilat ederler. tbn Ebu Hatim der ki; bana Muham
med ibn Abdullah ... Hi§am ibn Urve'den nakletti ki, ona babas1 soy
lemi§: Hz. Ali (r.a.)ye, Kurey§'ten bir adam oldii. U~ veya dortyiiz. 
dinar b1raktl, vasiyet etmedi, denilmi§. Hz. Ali, bir §ey gerekmez. Qiin
kii Allah Teala ••Eger bir hay1r ·b1rakacaksa>> buytirrnu§tur. ibn Ebu 
Hatim der ki; Bize Harun ibn ishak, Hi§am ibn Urve'den nakletti ki. 
o babasmdan aktarmi§ : Hz. Ali kavminden birisjnin hastallgmda ya
nma varrni§; adam ona vasiyet edeyim mi? deyince Hz. Ali Allah 
Teala •<Eger bir haytr birakacaksa» buyuruyor. Sen az bir §ey bJrak
tm. Onu da ~ocuguna b1rak demi§. Hakem ibn Eban der ki; bana ik
rime, ibn Abbas'tan bu ayet konusunda §Oyle dedigini nakletti : Bir 
kimse altrm§ dinar b1rakmazsa, hay1r b1rakm1§ sayllmaz. Hakem ise 
Tavus'un seksen dinar b1rakmayamn haytr b1rakmam1§ olacagm1 F--oy
ledigini nakleder. Katade ise bin veya daha fazla demi§tir. 

••Ma'ruf §ekilde» yani nfk ile, ihsan ile. Nitekim ibn Ebu Hatim 
der ki; bize Hasan ibn Ahmed ... Hasan'dan nakletti ki o, bu ayet ko
nusunda §oyle demi§: Evet vasiyet haktlr. Her miisliimamn olecegl 
zaman miinker iizere degil, ma'ruf iizere vasiyet etmesi gerekir. 

Buradaki ma'ruftan maksad; olenin; yakmlanmn hakklm a§mR.k
Sizm, fakat cimrilige dalmaks1zm, varislerini de magdur etmeksizin 
vasiyette bulunmas1d1r. Buhari ve Miislim'in Sahih'inde sabit oldugu
na gore, Sa'ct der ki: Ya Rasulallah mahm var, k1z1mdan ba§ka da 
varisim yok. Mahmm ii~te ikisini vasiyet edeyim mi? dedim. Rasu
lullah (s.a.) hay1r, dedi. Sonra yansm1 vasiyet edeyim mi? dedim. 
Rasulullah haytr, dedi. U~te birini vasiyet edeyim mi? dedim. Rasu
lullah ii~te bir olur ama, ii~te bir bile ~oktur. Dogrusu senin varis
lerinl zenginler olarak buakman, insanlara el- avu~ a~an fakirler ola
rak b1rakmandan daha haytrlld1r, buyurdu. Buhari'~in Sahih'inde ibn 
Abbas (r.a.)m §Oyle dedigi nakledilir. Ke§ki insanlar vasiyette ii~te 
birden dortte bire ge~mi§ olsalard1. Qiinkii Rasulullah (s.a.) ii~te bir 
olur ama, u~te bir bile ~ok, buyurrnu§tur. imam Ahmed ibn Hanbel, 
Ha§im'in kolesi Ebu Said'in... Hanife'nin torunu Hanzele'den §Oyle 
duydugunu nakleder: Hanife kendi evinde bulunan bir yetime yiill 
deve vasiyet etti. Bu durum ~ocuklarma ag1r geldi. Mes'eleyi Rasu
lullah (s.a.) a goturd\iler. Hanife dedi ki; ben yetimlerimden birine 
yiiz deve vasiyet ettim. Ki biz bu develere ((mutayyebe» adm1 veriyor
duk. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Haytr, ha:Ytr, haytr. Sadaka be§tir 
Yoksa ondur. Yoksa onbe§tir, yoksa yirmidir, yirmi~tir, yoksa otuz
dur, yoksa otuzbe§tir, yoksa k1rktlr. Ahmed ibn Hanbel, bu hadisi uzun 
uzad1ya zikretmi§tir. 

1•Kim de bunu l§ittikten sonra degi§tirirse, onun giinahi degiijti-
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renlerindir.n Allah Teala buyuruyor ki; kim vasiyyeti degi§tirir, tah
rif eder, hukmunu kalchnr, arbnr veya eksiltirse -vasiyyetin hfik
munu gizlemenin de bu emrin i~erisine girmesi uygundur- onun gii
nahl degi§tirenleredir. ibn Abbas ve bir ~ok ki§i derler ki; Oliinun mii
kafab Allah'a, gUna.hl ise bu vasiyyet1 degi§tnenlere ili§ir. «Dogrusu 
Allah Semi'dir, Alim'dir.» Olenin vasiyet ettigini gorfir ve bilir. Keza 
vasiyet edilenlerin yaptlldarmdan da htLberoardir. 

<<Bununla birlikte kim, vasiyet edenin haksizhga meylinden, 
giinaha girmesinden korkup (taraflann) 8.rasm1 bulursa» ibn Abbas, 
Ebu'l-Aliye, Mucahid, Dahhak, Rebi' ibn Enes ve Suddi buradaki 
( ~\ ) kelimesinin hata oldugunu soylemi§lerdir. Bu ifade her 
turlu hata ~e§idini i~ine allr. Varisin herhangi bir vas1ta ve vesile ile 
arttmnas1 veya aldatmaca olarak kalan §eyi satmasm1 vasiyet etmesi 
gibi. Veya klzmm ogluna vasiyet edip, onun miras1m arttirmas1 gibi. 
Veya buna benzer davrant§lar kastth olabilir, kas1ts1z ola..bilir. Ki§1nin 
tabiatmdan ve iyi dfi§iinmeden yak1nlarma §efkat etmesinden doga
bilir. Ya da kasttll olarak giinah i§leyebilir. Vasinin ·bu durumda mes'e
leyi islah etmesi, vasiyette §er'i usullere uygun duzeltmeler yapmas1, 

· caizdir. Olenin, vasiyet ettigi ki§iden daha uygun ve daha yakln olan
lara donerek vasiyyet edenin istekleriyle §er'i esaslan birle§tirmesi . 
gerekir. Bu tur ISlah ve birle§tirme ayette g~en degi§titme hukmii
ne dahil degildir. Bunun ic;in Allah Teala ona atfederek bunlann ya
saklar arasmda bulunmad1gml belirtiyor. Allah en iyisini bilendir. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Abbas ibn Velid ... Hz. Ai§e'den naklet
ti ki, RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Nas1l hakstzhga meyleden 
vasinin vasiyeti; oldugiinde geri ~evrilirse, pi§man olan ki§inin sadaka
Sl da hayatmda geri ~evrilir. Bu hadisi Ebu Bekr ibn Merduyeh Abbas 
lbn Velid'den, o da Hz. Ai§e'den rivayet eder. ibn Ebu Hatim der ki; 
Velid burada yamlrm§tlr. Qiinku bu soz Urve'ye 8.ittir. Bunu Velid ibn 
Mfislim Evzai'den nakletmi§ ve Urve'den ba§kasma atfetmemi§tir. ibn 
Merduyeh aynca der ki; bize Muhammed ibn Ahmed ... ibn Abbas kana.
hyla Rasulullah (s.a.) m §Oyle buyurdugunu nakletti: Vasiyette p~
manllk buyiik giinahlardand1r. Bu hadisin peygambere Rit olu§unda da 
bazt noktalar vard1r. · Ancak bu hususda varid olan hadislerin en gfize-
11 Abd\irrezzak'm Ebu Hureyre'den naklettigi hadistir ki, burada Ra
sulullah (s.a.) §Oyle buyurur : Bir kimse yetmi§ yll haytr i§leyen ki§i
lerin amelini yapar. Vasiyet edecegi zaman, vasiyetinde pi§man olur ve 
omriiniin sonunu amelinin kotfisuyle muhilrler. Ve cehenneme gider. 
Bir ki§i de yetmi§ ytl §er ehlinin amelini i§ler. Sonunda vasiyetinden 
donerek omrfiniin sonnnu iyi amelle muhurler ve cennete girer. Ebu 
Hureyre dedi ki; isterseniz Allah Te8.la'nm : <ci§te bunlar Allah'm hu
dududur, sakm onlan a§Illayasrmz» ayetini okuyunuz. 
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183 - Ey iman edenler, Sizden oncekilere farz kihn
digi gibi, size de oruc; farz k1hndl. Ta ki korunas1n1z. 

184 - Sayll1 giinler olarak. Sizden kim hasta veya se
ferde olursa, tutmad1g1 giinler say1S1nca diger giinlerde; gii
cii yetmeyenler de bir yoksul doyumu fidye (verirl. Bu
nunla beraber kim goniillii olarak iyilik yaparsa bu; ken
disi ic;in daha hay1rhdlr. Oruc; tutman1z; bilirseniz, sizin 
ic;in daha hayrrhd1r. 

Oru~ Farizas1 

Allah Teall bu ilinmete sesleniyor ve orucu emrediyor. Oru~ strf 
Allah Azze ve Celle'ye ihlA.s niyetiyle yemekten, i~mekten ve cinsi te
mA.stan ka~mmaktlr. Oru~ta ruhun armmas1, temizlenmesi, parlatll
mast, kotu davram§lardan ve fenA. huylardan uzakl8.§tmlmast bahis mev
zuudur. Zikredilir ki oru~. nastl · muslumanlara farz kthnmi§Sa miislu
manlardan oncekilere de farz klhnmi§tlr. Oncekiler miisliimanlar 1~ 
miikemmel bir ornektir. Oyleyse miisliimanlar bu ibA.deti eniyi §ekilde 
yapmaya ~all§mahdular. Nitekim Allah TeA.lA. §oyle buyurur : <<Her bi
riniz i~in bir yol ve bir §eriat klldtk. Eger Allah dileseydi sizi bir tek 
funmet yapardl. Fakat bu verdikleriyle sizi denemesi ic;indir. 0 halde 
iyiliklere kO§U§un, hepinizin donii§ii Allah'adtr.» (MA.ide, 48) Bunun 
i~in de burada <<Ey imA.n edenler, sizden oncekilere farz ktlmdtgi gibi 
size de oru~ farz klhndl. TA. ki korunasmtz)) buyuruyor. Oru~ta bedenin 
temizligi ve §eytanm stzabilecegi yollann tlkanmas1 vardu. Bunun ic;in 
BuhA.ri ve Miislim'de vA.rid olan sahih hadiste Rasulullah (s.a.) §oy
Ie :buyurur: <<Ey genc;Ier toplulugu; sizden kimin evlenmeye gucu ye
terse evlensin, kimin de gucu yetmezse, oruc; tutsun. 0 ken1isini ko
rur!» Sonra Allt>h TeA.IA.; orucun miktanm belirterek insaillara agtr 
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gelip tutmaktan ka~mmalanm ve yerine getirmekten uzak durmalanm 
onlemek i~in; her gti.n farz kllmmadtgmt, sadece sayih g'iinlerde farz 
oldugunu bildiriyor. islam'm bR§langi~ devrinde her ayin 'ii~ g'iin'ii oruc; 
tutulurdu. Sonra bu oru~ - -yerinde a~tklanacagt gibi- Ramazan oru

. cuyla neshedilmi§tir. Rivayet edilir ki; orut; bR§langtt;ta bizden onceki 
'iimmetlerde oldugu gibi her ay tit; g'iind'ii. Bu rivayet Muaz, :i:bn Mes'ud, 
ibn Abbas, Ata ve Katade'den nakledilir. Dahhak :i:bn M'iizahim de her 
aym tit; g'iinti.n'ii oru~lu get;irmek Nuh (a.s.)un zamarundan beri me§ru 
kllmmt§tlr. Nihayet Allah onu Ramazan orucuyla neshetti, diye ilave 
etmi§~ir. Abbad :i:bn Mansur, Hasan el-Basri'den bu ayet konusunda 
§Oyle dedigini nakleder : Evet, Allah'a andol.sun ki orut;, her ummete 
farz ktlmrm§tlr. Bize farz ktlmdt~ gibi tam bir ay ve aynca; belirli 
g'iinlerde farz idi. Sftddi'den de benzeri bir rivayet nakledilmi§tir. ibn 
Ebu Hatim ... Abdullah ibn Omer'den nakleder ki; o, RasUiullah (s.a.) 
m ~oyle dedigini soylemi§tlr : Ramazan orucunu . Allah sizden onceki 
milletlere de farz ktlmt§tlr. Bu uzun bir hadistir. Ben bu hadisten sa
dece bir k1sm1m iktibas ettim. 

Ebu Ca'fer el-Razi der ki; Rebi' :i:bn Enes, Abdullah i-bn bmer'in 
§oyle dedigini bir ki§iden duydugunu nakletti : ((Sizden oncekilere farz 
ktlmdtgl gibi, size de oi·u~ farz kllmdl.ll ayeti nazil oldugunda, onceki 
thilletlere farz kllman oru~ §Oyleydi: Onlardan birisi yats1 namaztm 
kthp yattlgmda, ona yemek, ic;mek, kadm vb. §eyler haram olurdu. :i:bn 
Ebu Hatim; :i:bn Abbas'tan Ebu'l-Aliye'den, Abdurrahman ibn Ebu Ley
la'dan, Mucahid'den, ibn Cubeyr'den, Mukatil ibn Hayyan'dan, Rebi' 
ibn Enes'ten ve AU. el-Hora.~ni'den de ·buna benzer bir rivayet nak
ledildigini 80yler. 

Ata el-Horasani; ibn Abbas'm ((Sizden oncekilere farz klhndtgi gi
bin ayetiyle ehl-i kitib'm kastedildigini s0yledigini nakleder. ~a'bi, Siid

. di ve yine Ata el-Horasani'den de 1benzer bir rivayet nakledilmi§tir. 
Sonra Allah TeaiA., islam'm bR§langtcmda oldugu §ekilde orucun 

ahkarmm ~Iklamaya bR§byor : ((Sizden kim basta veya seferde olursa, 
tutmadl~ giinler sayiSmca, diger gti.nlerde. Giic'ii yetmeyenler de bir 
yoksul doyumu fidye verir.,, Hasta ve misafir; hastahk ve sefer halinde 
oru~ tutmaz. <;unk'ii bu iki durum da sahibleri it;in me§akkatlidir. Oruc;
lanm bozarlar ve sayismca bR§ka giinde oru<; tutarlar. Mukim ve sag
hkh olup da oru<; tutabilen ki§i; oru<; tutmakla yemek arasmda muhay
yerdir. tster yer, ister bozar ve her gti.ne kal'§lhk bir miskin doyurur. 
Eger bir miskinden fazlasm1 doyuracak olursa, bu kendisi it;in daha ha.
yirhdir. Oru~ tutacak olursa bu miskin doyurmaktan daha afdaldtr. 
ibn Mes'ud, :i:bn Abbas, Miicahid, TavU.S, Mukatilibn Hayyan ve selef-i 
salihinden ba§kalan bOyle demi§lerdir. Bunun i~in Allah Teala ((Giic'ii 
yetmeyenler de bir yoksul doyumu, fidye verir. Bununla bera:ber kim 
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goniillii olarak iy!lik yaparsa bu kendisi ic;in daha hayu·hdlr. OrU<; tut
mamz, bilirseniz sizin ic;in daha hayirlldu. l> buyuruyor. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Ebu ~adr . .. Muaz ibn Ce
bel'den nakletti ki, o §6yle demi§ : Namaz da, oruc; -.;a ii<; kerre degi~mi§
tir. Namazm durumu §Oyledir: Rasulullah (s.a.) Medine'ye geldigin
de onyedi ay boyunca Kudiis'e dogru namaz kllctL Sonra Allah Tel'Ua 
onu 11Senin yiiziiniin semaya dogru doniip durdut;unu goriiyoruz. $im
di seni ho§nud olacagm bir k1bleye c;evirecegiz .. . l> a yeti ile Mekke'ye yo
neltmi§tir. Bu hir donii§tilr. Muaz ibn Cebel devamla der ki : Mi.isHi
manlar namaz ic;in toptamyorlard1 ve birbirlerini serliyorlardL Ni
hayet bir aga<;tan <;an yapmaya karar k1ld11ar veya az katsm yaplyor
lardi. Sonra Ansardan Abdullah ibn Zeyd denilen bir adam Rasulul . 
lah'a geldi ve dedi ki: Ey Allah'm RasulU ben her uyuyanm gordii-
gii gibi bir rii'ya gordiim. Eger uyumuyordum deseydim daha dogru 
soylerdim. Ben uyku ile uyamkhk arasmdayd1m ki; ye§il kaftanll bir 
~ah1s geldi. K1bleye dogru yoneldi ve ((Allah'li Ekber, Allahii Ekher E§
hedii en la ilahe illallah ... » diyerek ezam bitirinceye kadar okudu. Son
bir siire durdu, sonra tekrar dedigi gibi dedi. Ancak fazla olarak iki de
fa ccKfld Kamet'is-salatn dedi. Rasulullah (s.a.) oyleyse onu BiH\l'e 
ogret te; boylece halk1 namaza c;ag1rsm, buyurdu. Bunun iizerine Ui
lal ilk ezam okuyan ki§i oldu. Muaz ibn Cebel devamla der ki: Hattab 
oglu Orner (r.a.) gelerek dedi ki: Ey Allah'm Rasulii o adama gelen ba
na da geldi. Ancak o beni gegti, dedi. Namazm iki durumu boyledir. 

Muaz ibn Cebel devamla der ki : !lkin miisliimanlar namaza geldik
lerinde Rasulullah (s.a.) onlann bir k1smmdan once gelirdi. · Bir ki§i 
digerine ka<; rek'at klld1? diye sorard1. 0 da bir veya iki rek'at derdi. 
Gelen adam o kadar rek'at kllar, sonra toplulukla beraber namaza gi
rerdi. Ahmed ibn Hanbel der ki: Muaz geldi ve dedi ki; Ben her halii
karda onunla beraber idim. Sonra o beni gec;ti. Ve ben gec;en k1smm1 
kaza ettim, Muaz der ki, Raslllullah (s.a.) onu bir miktar gec;mi§tir, 
Muaz onunla beraber namaza durdu. Rasulullah (s.a.) namaz1 biti
rince o kalkb ve namazm1 k1ld1. Bunun iizerine RastilullE\h (s.a .) dog
rusu Muaz, sizin ic;in bir siinnet koydu. Slz de bOyle yapm buyurdu. Na
mazla ilgili tic; degi§iklik bunlanilr. • 

Oruca gelince; RasUlullah (s.a:) Medine'ye geldiginde her aym 
ii~ giinii ve R§lire giinlerini oruc;Iu ~irirdi. Sonra Allah Teala orucu 
farz ktlarak bu ayet-i kerime'yi inzal buyurdu. Bu s1rada isteyen oruc; 
tutar, isteyen bir miskini doyururdu. Ve bu doyurma oruc; yerine ge-
9erdi. Nihayet Allah Azze ve Celle~bir ba.§ka ayet inzal buyurarak vRa
mazan ayi oyle bir aydir ki, insanlara dogru yolu gosteren, hak ile batl
h ay1ran Kur'an o ayda indirilmi~tir. Sizden her kim o a)'l goriirse oruc; 
tutsun. Kim hasta olur veya seferde bulunursa diger giinlerde o kadar 

Tefsir , C. III . F . 45 
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oru~ tutsun» ayetini inzal buyurdu. Ve ooylece Allah saghkh ve mukim 
olanlara orucu emrederken, hasta ve misatirlere ruhsat verdi. Keza oruc; 

. tutamayan ya§hlara da fidye verme izni verdi. i§te bu iki haldir. Ah
med ibn Hanbel der ki; insanlar yatmazdan once yeyiyor, i~iyor ve e§
lerine yakla§IyorlardJ.. Uyuyunca bundan ka~miyorlardJ.. Sonra Amar'dan 
Sarme ( 4.ot ..,- . ) admda ·bir adam ak§ama kadar oru~ tuttu. Ailesi
nin yanu1a· geldi. Namaz1 k1ld1. Sonra yeyip i~ti ve uyudu. Ertesi sa:bah 
orucu tuttu. Rasiilullah (s.a.) onun ~ok yorulmu§ oldugunu gordii 
ve neden seni ~ok yorgun goriiyorum? dediginde, adam ey Allah'm Ra
sulu, ben dun ~ok ~ah§tlm. Senin geldiginde geldim, kendimi athm ve 
namaz klldrm. Sabah olunca oru~ tuttum, dedi. ibn Hanbel der ki; Hz. 
Orner uyuduktan sonra kadJ.nlanna yakla§rm§tl. Rasiilullah (s.a.) a 
bunu anlatt1. Bu iki hadise U.zerine Allah Teala <<Oruc; gecesi kadmlan
mza yakla§mak size helal k1lmd1. Onlar sizin i~in, siz de onlar igln blr 
elbisesiniz ... » ayetini mzal buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud Siinen'inde, 
Hakim Miistedrek'inde Mes'udi'den ta;hri~ eder!er. Buhari ve Miislim ise, 
ZU.hri'nin hadisinde Urve · kanahyla Hz. Ai§e'nin §oyle dedigmi nakle
derler : A§ura giinlerinde oru~ tutulurdu. Ramazan orucunu farz kllan 
emir irJnce isteyen A§ura'da oru~ tuttu, isteyen tutmad1. Buhari Ab
dullah lbn Orner ve ibn Mes'ud'dan da benzer bir rivayet ··nakleder. 

((Gucu yetmeyenler de bir yoksul dcyumu fidye venr.>> Muaz'm · 
dedigine gore; ba§langi~ta isteyen oru~ tutard1, isteyen de yerine bir 
yoksul doyumu fidye verirdi. Buhari de Seleme Ibn Ekva'dan boyle 
nakleder. (Buradaki giicii yetmeyenler ta'biri miifessirler tarafmdan 
degl§ik §ekilde tefsir edilmi§tir. Baz1lan buradaki nefy edatmm zaid 
oldugunu 80ylerken; baZilan da ayeti oldugu gibi alarak giicii yetenler 
§eklinde tefsir etmi§ler ve bunun Ramazan'dan sozeden bir sonraki ayet 
ile neshedildigini belirtirler. Buna gore Seleme ibn Ekva der ki; bu 
ayet nazil oldugunda isteyen oru~ bozuyor ve fidye veriyordu. Nihayet 
daha sonraki ayet nazil oldu ve bunu neshetti. Ubeydullah'm Nati ka
nahyla Abdullah ibn Omer'den naklettigi hadiste de bu ayetin mensuh 
oldugu rivayet edilir. Suddi Murre kanahyla Abdullah'tan nakleder ki: 
bu ayet nazil oldugunda isteyen oru~ tutarch, isteyen orucunu bozar ve 
blr yoksulu doyururdu, demi§. ((Kim de gonilllii olarak» bir ba§ka yok
sulu doyuracak olursa bu, kendisl lc;in fazlaca bir ha}1Irdlr. Ancak 
ayet-1 .kerime oru~ tutarsaruz bu sizin i~in daha haytrhdlr, buyuruyor. 
Mii'minler; ((Sizden her kim ayt goriirse oru~ tutsun» ayeti nazil olt1p 
da bu Ayeti neshedinceye kadar bu §ekilde oru~ tutarlardi. Keza Bu
hArl der ki; bize ishA.k ... Ata'dan nakletti ki o ibn Abbis'm bu ayeti 

( ~ · ~ f~ ~~ ~ J;_~! ~~~ ~ j > §eklinde okudugunu duymmj. 
tbn AbbAs, bunun mensuh olmadl~m. sad.ece yqh kadm ve erkeklere 
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mahsU.s oldugunu, bunlar oru:~ tutmaya muktedir olmachklan i~in her 
giine mukabil bir miskin doyuracaklanru bildirm~. Bir <>Ok ki§i Said 
tbn Ciibeyr ve ibn Abbas'tan benzer rivayet nakletm~tir. Ebu Bekr ibn 
Ebu ~eybe ... Abdullah ibn Abbas' tan naklen der ki; o, bu ayetin oruc 
tutmaya giicii yetmeyen zayif dii§mii§ ihtiyarlar hakkmda nazi! oldu
gunu, onlara her giine mukabil bir yoksulu doyurma ruhsat1 verildi-
gini say1emi§. · 

Hat1z Ebu Bekr i 'bn Merduyeh der ki; bize Muhammed ibn A h
med... ibn Ebu Leyla'dan nakletti ki; o §oyle demi§ : Ben Ramazanda 
Ata'run yanma girdim. 0 orucu yiyordu. De_di ki ibn Abbas <<giicii yet
meyenler de bir 'yoksul .doyumu fidye verir» ayetinin nazi! oldugunda; 
dileyen oruc t.utard1, dileyen iftar eder ve bir miskini doyururdu. Sonra 
ba§ka bir ayet nazi! oldu ve bu ayeti neshetti. Ancak ya§ll ki§iler istcr
se her giine mukabil bir miskin doyurarak iftar edebilirler, dedi. 

Ozetleyecek olursak; mukim ve saghkl1 ki§ilere orucun farz oldu
gunu bildiren ayetin bu ayeti neshettigi sabittir. Oruc tutamayacak 
derecede ya§ll olan ihtiyarlara gelince; isterlerse orucu yer, fidye ve
rir ve bir daha kaza etmezler. Ciinkii onlann oruc tutacak derecede 
dincle§meleri pek iimid edilemez. 

Ancak ya§hlann her giin icin bir nuskini doyurarak fidye verip 
vermeyecekleri konusu bilginlerce ihtilaflld1r. Bu husiista iki farkll 
gorii§ vard1r : 

Birincisine gore; ya§h ki§i, ya§bllktan dolayi zaytf dii§tiigii i~in 

ona yoksulu doyurmak gerekmez. 0 cocuk gibi oldugundan kendlsine 
art1k oruc farz degildir. Ciinkii Allah bir k~iyi ancak gotiirebilecegi yii
kiimliiliikle miikellef kllar, Bu, ~afil'nin gorii§lerinden birisidir. !kin
ci gorii§ ise; --ki ulemanm ekseriyeti bu gorii§tedir ve sahih olan da 
budur- bu durumda olan ya§lmm her giin icin, fldye vermesi gerek!r. 
Nitekim ibn Abbas ve selef-1 salihinden digerleri bu ayeti bu §ekilde 
tefsir etml§lerdir. ibn Mes'ud ve digerleri de bOyle derler. Buhari'nin gO
rii§ii de budur. Bu:hA.ri der ki : Oruc tutamayacak }'84lllara gelince; 
Enes .SB.§landtktan sonra bir veya lld yil boyunca her g{ine muklbll 
bir m,skine et ve ekmek infAk etti, kendisl de orucu yedb BuhAri'nin 
dii§tiigu bu notu HA.ftz Ebu Ya'la el-Mav&ili Miisned'inde ona isnA.d 
ederek der ki; bize Ubeydullah ibn MuA.z ... Eyyiib Ibn Ebu Temime'den 
nakletti ki, o §oyle demi§ : Enes tbn MAlik oruc tutmaya · giic yetire
medi. Dir canak tirit yaptl, ve otuz mlskinl · catlrarak onlara yedlrdi. 
Bunu Abd ibn Humeyd... Eyyiib ibn Ebu Temime'den nakleder. Ked 
Abd, bu ifA.deyi Enes ibn MA.lik'in arkad&§la.nndan alt1 ld§iden naklet
mi§tir. 

Bu hilkme ili§tirilmesi gerekenler; hlmile ve emzikli kadmlard1r. 
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Hamile veya emzikli kadmlar, kendilerinden veya ~ocuklarmdan en
di§e edecek olurlarsa bu konuda bilginler arasmda ihtilaf vardtr. Bir 
kismi der ki; hamile ve emzikli kadm orucunu bozar, fidye verir, sonra 
kaza eder. Bir klsrm da der ki; yalmzca fidye verir ve kaza etmez. De
nildi ki; fidye gerekmez, kaza gerekir. Ve denildi ki; orucunu bozar, ne 
fidye verir, ne de kaza eder. Biz l:1u mes'eleyi etrafh olarak aynca yaz
ffil§ oldugumuz orU!; kitabmda ~Ikladlk. Hamd ve minnet Allah'a mah
slistur. 

----- i Z A HI--·--

Bu ayeti Re§id Ru~a §oylece at;tkhyor : 

Eski Kavimlerde Oru~ 

((Sizden oncekilere farz k1hnd1~ gibi.11 Yani Hz. Adem'den s1zm 
doneminize kadar olan daha onceki peygamberlere ve milletlere farz 
kllmdigi gibi size de orU!; farz k1lmd1. Oru~ eskl zamandan beri bilinen 
bir ibadettir. Allah Teala size farz k1ld1g1 gibi oteki milletlerin hepsine 
de orucu farz kllrm§tl. c;unkii oru~ zor bir ibadettir. Zor §ey, yaygmla
§mca yapllmas1 kolay olur. Denildi ki; ramazan orucu bize farz kihn
digl gibi Htristiyanlara da farzd1r. Onlar bir siire Ramazan orucunu tut
mu§lardl. c;ok steak, veya c;ok soguk giinlerde yolculuk ederken oruc; 
tutmak zor geldi. ~imlerini s1kmt1ya dii§iirdii. Yolculuklanm zorla§
tlrdl. Bilginleri ve dini liderleri orucu yazla kt§ arasmda muhtelif bir 
mevsimde tutmayt ongordiiler. Ve bunun it;in ba:har mevsimini kabul 
ettiler. Sonra yapt1klarma keffaret olarak on giin daha ilave edip bu
nu kirk giine pkarchlar. Bir s·Ure sonra ln.-allan agzmdan rahats1z ol

d1,l. Alla.h'a and ic;erek, agns1 gegerse orucu bir hafta daha arttlracagt
na soz verdi. Kral iyile§ince bir hafta daha oru~ siiresini uzatt1. Sonra 
k1·al oldii. Bir ba§ka kral ge9ti ve neden iit; gtin az tutahm, bari elli gfi .. 
ne tamamlayahm dedi ve elli gun yapb. Denildi ki; onlara iki biiyiik 
oliim geldi. Onlar orucu artttrallm, belki felaket gider, dediler. Once bir 
on gi.in, scnra da bir ba§ka on giin arttm:bl&r. Ve yine denildi ki; 
Hlristiyanlara Allah Ramazan orucunu farz kllnll§tl. Once bir giin tut
tular. Sonra her giin bir giin arttuarak ~lli giine ula§tlnncaya kadar 
artmnaya devam ettiler. Bunun i~in tslam'da §ekk giinii oru~ tutmak 
yasaklanmt§tlr. (Hazin, Liibab, I, 256 - 257) 

Oru~ ( r ~~ ,) liigatta tutunmak ve bir §eyden vazge~mek an
lammadtr. f;eriatta ise fecirden ak§ama kadar yeme, l~e ve kadmlar
la birle§me konusunda Allah nzas1 ic;in kendini tutmakttr. Oruc;tan 
maksad Allah'm nzas1, nefsin terbiyesi, arzulan· sir..dinne ve basttnna 
bic;iminde irad~ egitimi ve Allah'm takvAsm1 gazetmektir. Boylece oruc; 

' 
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tutan kotiiluklerden ka~mma ve yasaklardan uzakla§ma konusunda 
kendine hakim olmay1 ogrenir. G~mi§ milletleriil tizerine de oru~ farz 
olmu§tu. Oru~ her dinin temel rukunlerinden birisiydi. c;unku oru<; iba· 
detlerin en kuvvetlisi, egitim vantalanmn en onemlisidir. Allah Teala' 
nm orucu bize farz klld1g1 gibi, bizden oncekilere de farz k1ld1g1m ilan 
etmesi, dinlerin temel v,e ama<; bak1mmdan birligini, bize i§'ar etmek. 
i<;indir. Ayr1ca bu farzm onemini belirtmek VE' yerine getirilme.si i<;in 
te§vik sadedindedir. Bizden onceki milletlerden hangisine orucu farz, 
k1ld1f;lm Allah a<;lklamami§tlr. Bilindigi gibi orm;, putperestlik de da
hil olmak uzere her dinde me§ru'dur. Eski M1suhlarda oru<; tutulurdu. 
Bu ibadet MISir'dan Yunanistan'a ~ti .Onlar bilhassa kadmlann oru<; 
tutmasm1 ongoriirlerdi. Romahlar da oruca yerveriyorlardl. Putperest 
Hintliler buglin dahi oru<; tutmaktadirlar. Elimizde bulunan Tevrat 
nlishalarmda orucun farz oldugunu belirten bir delil yoktur. Sad~ce 
Tevrat orucu ve oru<; tutanlan ovmekte, Hz. MU.sa'nm kirk gun oru<; 
tuttugunu bildirmektedir. Bu da YahudH~r arasmda orucun me§ru iba
detlerden birisi oldugunu gosterir. Glinumuzdeki yahudiler Kudlis'un 
kurtanlmasmm hat1rasma bir hafta ve Agusto:.; aymda da bir gun 

.; 

oru<; tutarlar. Tevrat'm Temmuz aymm 10. glinu oru<; tutmay1 farz 
klldlg1m kabul ederler. Aynca glinduz oru<; tuttuklan zamanlar da var
di. lllristiyanlara gelince, onlarm incillerinde orucun farz olduguna 
dair a<;Ik bir ifade yoktur. Sadece oru<; ovulmekte ve oru<; tutulmas1 
bahis mevzuu edilmektedir. Orucun riyadan ve egoizm'den uzakla§tl
ran bir ibadet oldugu belirtilmektedir. Keza oru<;lunun ba§ma yag sur
mesi, yuzunu y1kamas1 ve uzerinde oru<; emaresinin goriilmemesi ge· 
rektigini, aksi takdirde Yahudi Ferisi'ler gibi iki yiizlu olacaklanm bil
dirmektedir. H1ristiyanlarm en linlU orucu FISh bayrammdan oncekl bu
yiik oru<;tur. Hz. Musa'nm, isa'mn ve Havarilerin bu orucu tuttuklan 
rtvayet edilir. Sonra kilise liderleri degi§ik oru<;lar koymu§lardir. Oru
cun §ekli konusunda H1ristiyan mezhepleri arasmda farkhhklar var
dir. Baz1lari etl, baz1lan bahg1, baz1Ian yumurta ve sutu yasaklaml§· 
lardlr. Ancak ilk . Huistiyanlarc~. , me§ru olan oru<; Yahudilerin tuttugu 
§ekildeki oru<;tur. Gunduz ve gece bir defa yemek yerlerdL Sonra bunu 
degi§tirdiler, gece yammdan sabaha kadar yemek yediler. (Re§id Rl
za, Tefsir el-Menar, II, 143 • 144) 

Ca'feri mufessirlerden T81bressi ise §Oyle a<;1kl1yor : 
«Saylli gunler» konusunda ihtilaf vard1r. Me§hur olan iki goru§· 

ten birincisine gore; bu gunler Ramazan aymm di§mdaki gunlerdir. 
Ve her aym ilk gunudur. Muaz, Ata ve ibn Abbas'tan nakledildigine 
gore, b11Mlere ·'bu hiikiim neshedilmi§tir. Katade'den rivayet edildigine 
gore bu gunler her aydan ii<; glin ve A§ura gunlerlnde tutulan oru<;tur. 
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Sonra bunun nafile oldugunu soylemi§lerdir. BaZilan da vacib oldugu
nu 80ylerler. Ancak vacib o~ugunu soyleyenler bu ayetin Ramazan 
aymda oru~ tutulmasrm emreden ayet lie neshedilmi§ oludugunu bil
dirirler. ikinci golii§e gore, '<Saylll g\inler>>den maksad, Ramazan ayi
dlr. Abdullah tbn A'h'bas'dan, Hasan'dan bOyle rivayet edilmi§tir. Cub
bM Ebu Milslim de bu goril§il tercih etmi§tir. Mufessirlerin ~ogunlugu 
da bu golii§tedir. Onlar derler ki: Allah Teala orucu farz kl.lml§, ancak 
ka~ giin oldugunu bildirmeyerek, yalruzca <<'belirli giinler)) diye ifade 

. buyurrnWjtur. Bu belirli giinler ooylece rnuphem bir ifade olarak kal
rnl§tir. Sonra Kur'an'm indirildigi ay ol~1 hasebiyle Rarnazan aymda 
oru~ emri a~lklanffil§tlr. Kadi der ki, · bu goril§ daha uygundur. Qilnku 
nehedilmi§ oldugu belirtilmeden ayetin bir manaya hamledilme imka
ru var ise buna hamletmek daha evl8.dlr. Kaldl ki ·bu konuda sovlenen-
ler delilsiz ifadelerden ba§ka bir §ey degildir. ( ... ) · 

Bu . ayetin anlaffil §oyle olmaktadlr : Sizden her kim hasta veya 
~fir olurSa Ramazarun yerine g~ecek §ekilde ba§ka gilnlerde oru~ 
tutar. Bu ayet hasta ve misafirin oru~larm~ bozmalarmm vacib oldu
gunu gO.stennektedir. Qiinku Allah Te8.la hasta!\k ve yolculuk sebebiy-
lt- bozulan orucuntekrar kaza edilecegini belirtmi§tir. Ayette < . .).ai' > 
kelimeslni takdlr edenler zAhire rnuhAlefet etmi§ olurlar. Aralannda 
Orner ibn Hattab, Abdullah !bn Abbas, Alxiullah ibn Orner, Abdurrah
rnan ibn Avf, Ebu H\ireyre, Urve ibn Zubeyr gibi ZevAtm da bulundugu 
sahabelerden ·bir topluluktan seferde orucu bozrnarun vaci·b oldugu 
goril§il nakledilir. Bu goril§ bizim imA.mlanm~zdan da (~ii im8.mlar) 
menkt11 olan goril§tilr. Rivayet edilir ki; Orner tbn HattA.b seferde oru~ 
tutan bir adamm orucunu iade etmesini buyurmu§tur. Yusuf tbn Ha.: 
kem de der ki; ben Alxiullah ibn Omer'e yolculuk halinde oru~ tutma · 
run hilloniinu sordum. 0 §Oyle dedi : ister misin ki sen bir adama sa
daka veresin de o, sadakaru geri iA.de etle ve sen de kl.zmayasm. Ab
durrahman Ibn Avf da der ki; Rastllullah (s.a.) · §Oyle buyurdu: Se
ferde oru~ 'tutan hazarda oru~ bozan gtbidir. Abdullah i•bn Abb&.s'tan 
da rivayet edilir ki o §Oyle deJ:Iilijt1r : Seferde oru~ yernek azimettir. Bl
iim arkada§lanm1zdan bir ki§i Ebu Abdullah' dan nakletti . ki, o §oyle 
demi§ : RamazA.n aymda yolculuk yapan kl§inin oru~ tutmasl, mukim 
olan ki§inin Ramazan ayu1da orucu yemesi gibidir. Yine rivAyet edilir 
ki, o §Oyle deml§tir : Bir · ki§i seferde oru~ tutarak olse ben onun na
mazml kl.lmam. Yine ondan rivAyet edilir ki : Sefere giden orucunu 
'bozar, nam8.Zlnl klSaltu. (iki rek'At kl.Iar) Ancak·avclllk veya Allah'a Js
yA.n i~in sefere ~l'laru§ olan ki§i mUstesnAdlr. 

Ayy&§i kendi isnad1yla Muhammed tbn Milslim'e . yilkselen ~ir ri
vayette Ebu Abdullah'm :joyle dedigini nakleder: Rasulullah (s.a.) 
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seferde iken -farz olmamak uzere- nafile oru~ tutard1. Nihayet sa
bah namaz1 esnasmda Kurra el-Gamim mevkiinde bu Ayet nlzil olun
ca Rasulullah i~inde su bulunan bir kab istedi ve o suyu i~ti. Halkm da. 

· orucunu bozmasm1 emretti. Bir topluluk dedi ld; g'tin dondu, bu gun 
orucumuzu tamamlasak olmaz m1? Rasulullah (s.a.) · onlara !siler 
adm1 verdi. Hz. Peygamber ruhunu teslim edinceye kadar onlar bu adla 
arul1rlard1. (Ebu Ali et-Tabressi, Mecma'Ul-Beyan, I, 273- 274) 

---1o0c"---

185 - Ramazan ayi; oyle bir ayd.Ir ki, insanlara dog
ru yolu gosteren ,hak ile batlh ayrran Kur'An, o ayda in
dirilmi§tir. Sizden her kim ay1 goriirse oruv tutsun. Kim . 
de hasta olur veya seferde bulunursa, diger gunlerde o ka
dar oruv tutsun. Allah, sizin ivin kolayhk ister, giivliik is
temez. Bu say1y1 tamamlaman1z; size hidayet ihsan etmi~ 
oldugundan Allah'1 tekbir ile yuceltmeniz ivindir ve umu
lur ki, §iikredesiniz . 

. Ramazin Ayt 

Allah Tella; Ramazan a}'lru dlger aylardan a}'lrd ederek ov'tiyor 
ve bu a}'l, Kur'an-1 Azim'i indirmek uzere bizzat kendisinin · s~tigini , 
blldiriyor. Bu aym but'tin llA.hi kitaplarm peygamberlere indirllmek iize
re tahsis edllmilj ay oldugu hadisde varid olmuljtur. Nitekim tmAm Ah
med tbn Hanbel der ki; bize Ha§im otuJlarmm kolesi Ebu Said ... Vasi
le tbn EskA.'dan nakletti ki; Rastllullah (s.a.) ljoyle buyurm\11 : tbrt.
him'in sahifeleri Ramazlrun ilk gecesinde indirildi. Tevrat Ramazanm 
altmc1 gecesinde indirildi. tncil Ramazi.run _onu~iincii gecesinde indl
rildi. Allah Teall Kur'an'1 ise Ramazanm yirmldordiincii gecesinde in
dirml§tlr. Clbir tbn Abdullah'tan rivayet edilen hldiste ise, Zebtlr Ra-
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mazanm onikinci gecesinde, incil onsekizincl gecesinde indirilmi§tir, 
otekilerin yukanda g~tigi gibi oldugu belirtiliyor. Bu hadisi ibn M=r
duyeh rivayet etmi§tir. 

Hz. ibrahim'in sahifeleri, · Tevrat, Zebur, i:ncil topluca bir gecede 
indirildl. Kur'an-1 Kerlm ise biitiin haiinde bir gecede Beyt'iil-izzet'den 
Ramazan aymda ve Kadir gecesinde diinya gogiine indirildi. Nitekim 
Allah Teala «Dogrusu biz onu Kadir gecesinde indirdik.i> ve <<Dogrusu 
biz onu mubarek bir gecede indirdik.>> buyurmaktadir. Daha sonra Kur' 
an, olaylann a.kl§I dogrultusunda Rasulullah'a peyderpey indirilmi§tir. 
Bu ifade degi§ik yollarhi. ibn Abbas'tan rivayet edilmi§tir. Nitekim is
rail... Miksem'den nakleder ki; Atiyye ibn Esved bu konuyu tbn Ab
bas' a sordugunda, ibn Abbas §oyle demi§ : <<Ramazan ay1 oyle bir ay
dir ki; insanlara dogru yolu gosteren, hak ile batlh aytran Kur'an o ay
da indirilmi§tir)) ayeti <<Dogrusu 'biz onu mubarek bir gecede indirdik» 
ayeti ve «Dogrusu biz onu Kadir gecesinde indirdik>> ayetlerinden ka.lbi
me §Uphe geldi. ~evval, ZUlkade, ZUlhicce, Muharrem, Safer, Rebiu'l-Ev
vel ve Rebiu'l-Ahir aylannda indirilmi§ ·olabilir, dedim. ibn Abbas d:::dl 
ki; o Ramazan aytnda Kadir gecesinde ve mubarek bir gecede butun ola
rak indirildi. Sonra okw1arak giinler ve aylara gore inzal buyuruldu. 
Bu hadisi, ibn Ebu Hatim ile ibn Merduyeh de .bu laf1zla rivayet eder
ler. 

Said tbn Cubeyr, i·bn A'bba.s'tan rivayet eder ki o §oyle demi§ ·: Kur' 
an Riunazft.nm yansmda diinya gogiine indirildi. Ve Beyt'Ul-tzzet'e kon
du. Sonra insanlarm soolerine cevab olarak yirmi senede Rasulullah 
(s.a..) a indirildi. ikrime'nin lbn Abbas'tan rivft.yetine gore o §Oyle de
mi§: Kur'an-1 Azimti§§S.n Ramazan'da Kadir gecesinde butun olarak 
diinya gogune indirildi. Allah peygamberine diledigi §ekilde onu st>y- . 
luyordu. MU§rikler peygamberle tart1§mak i~in ne gibi ornek getirseler, 
Allah onun cevab1m gonderiyordu. i§te Allah Teft.la'nm: <<Kufredenler; 
Kur'an ona bir defada indirilmeliydi, derler. Oysa biz onu ooylece senln 
kalbine yerle§tirmek i«;in azar azar indirir ve ag1r agtr okuruz. Sana 
bir misft.l vennezler biz pnun hakikatm1 ve en iyi anla§Ilamm sana 
vermemi§ olallm.)) (Furkan, 32- 33) Kavl-1 celili bu konudad1r. 

«!nsanlara dogru yolu g08teren, hak ile batll1 aytran.)) Bu ifade, 
Allah'm insanlan hidayete erdirmek uzere indirdigi, inananlan ve onu 
tasdik edip tabi olanlan dosdogru yola goturen Kur'an'm medhi ve 
senas1d1r. Onu du§tinen ve anlayanlar i«;in Kur'an'da apa«;1k deliller ve 
huccetler vard1r. Bu da onun sap1khga ka.r§l olan hidayetini, azgmh
ga kar§I olan dogrulugunu, hak ile batllln arasm1 ay1ran, helal ile ha
rft.m1 tefrlk eden ·bir kitap oldugunu gO.Sterir. Selef-i salihinden bazlla
n Ramazan denmeyip Ramazan ayt denmesinl istemi§lerdlr. Niteklm 
1bn Ebu Hft.tim der ki; bize babam ... Ebu Hureyre (r.a.)den nakletti 
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ki, o §Oyle demi§: Ramazan demeyin, c;:iinkii Ramazan Allah'm -isimle
rinden biridir. Sadece Ramazan ay1 deyin. ibn Ebu Hatim der ki; Mii
cahid ve Muhammed ibn Ka'b'dan da benzer §ekilde bir rivayet nakle
dilmi§tir. Bu konuda Abdullah ibn Abbas ve Zeyd ibn Sabit ruhsat ver
mi§lerdir. Ben derim ki; yukanda zikredilen ravilerden Ebu Ma'§er, 
Magazi ve Siyer imam1 Necih ibn Abdurrahman el-Medeni'dir. Ve bu 
zat zaYiftlr. Bu rivayeti oglu Muhammed, Ebu Hiireyre'den merfU. .ola
rak zikreder. Hafiz ibn Adiyy onu reddetmi§tir ki bu zat reddedilmeye 
Iay1kt1r. Qiinkii o metruktur. Bu hadisin aynca merfu oldugunu iddia 
etmi§tir. Bu konuda imam Buhari merhum (Ramazan denilip denilme
yecegine dair bab) ba§hg1 altmda birc;:ok hadis zikretmi§tir ki bunlar
dan birisi §Oyledir : «Kim Ramazan aym1 iman ve ihtisab ile tutarsa 
cnun ge~mi§ giinahlan bagt§lamr.» Ve bune benzer ba§ka hadisler d~ 
rivayet etmektedir. 

«Sizden her kim ay1 goriirse oru9 tutsun.» Bu ifade kesinlikle ayt 
gorenlerin oru9 tutmas1 gerektigini bildirmektedir. Saghgt yerinde olan 
ki§i, memleketinde mukim 'oldugu strada Ramazan aYlm goriirse hi<; 
§iiphesiz oru9 tutacaktlr. Bu ayet-i .Kerime, daha once ge9en mukim 
ve saghkh olan ki§inin her giine kar§I bir miskin doyurmak kaydtyla 
orucunu bozabilecegini bildiren ayeti neshetmi§tir. Yukarda bu konu
nun a91klamas1 g~ti. Allah Teala orucun kesinkes bir emir oldugunu 
bildirdikten sonra, oru9 konusunda hasta ve misafirlere ruhsat veril
digini yeniden belirt;erek, bunu kaza edilmesi §artma bagllyor : «Kim 
hasta olur veya seferde bulunursa diger giinlerde o kadar oru9 t.utsun. )) 
Kimin bedeninde orucun kendisine ag1r gelmesine veya ac1 vermesine 
sebep olacak bir rahats1zhk bulunursa veya sefer halinde olursa o oru~ 
cu bozabilir. Orucunu bozunca yolculuk stiresince k~ gun oruc;: tut
mami§Sa, onu tekrar tutar. Bunun i9in Allah Tea.Ia: «Allah sizin i~in 
kolayhk ister, gii9liik istemez.» buyuruyor. Allah hastahk ve sefer ha
linde oru9 bozma ruhsatlm vermi§tir. ikamet ve saghk halinde oru<; 
tutmay1 emretmi§tir. i§te bunlar size Allah'm rahmeti ve kolayhg1d1r .. 

Ramazan ile ilgili Bazt Mes'eleler 

Birincisi; seleften baz1Ian Ramazan aY.Inm ba§mda mukim olup 
Ramazan esnasmda sefere 91kan ki§inin sefer dolaY.Isiyla orucunu bo
zamayacagi gorii§iinii serdetmi§lerdir. Bu gorii§lerini Allah Teala'mn 
«Sizden her kim ay1 goriirse oru9 tutsun.» k·avl-i celiline dayandtrmak
tadlrlar. Onlara gore; seferde oru9 bozmak, ancak aym bal}mda misa
fir olanlar ic;in mii·bah olur. Bu gorii§ garib olmakla beraber Ebu Mu
hammed ibn Hazm'm· el-Muhalla isimli kitabmda sahabe ve tabiin'den 
bir topluluktan nakledilmektedir. Onun naklettigi hususlarda iizerin-
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de durulmas1 gereken noktalar vardlr. En iyisini Allah bilir. Rasulul
lah (s.a.) dan nakl€dilen Stinnette sab.it olmu§tur ki; Hz. Peygamber 
Ramazan aymda Mekk-''nin fethi i~in sava§a ~Ikml§ ve Kedid (Mek
ke'ye 42 mil mesa.fede bir yer) isimli yere geldigmde orucunu bozmU§ 
ve halka da oru~lanru bozmalarrm emretmiljtir. Bu hadisi Buhari ve 
MU.slim Sahih'lerinde tahri~ etmi§lerdir. 

ikincisi; sahabe ve tabiin'den ba§kalan da seferde oru~ bozmanm 
vacib oldugu gorii§iinii serdetmi§lerdir. Onlar «diger giinlerde o kadar 
oru~ tutsun» kavline dayanarak bu gorii§ii belirtmi§lerdir. Sahih olan 
gorii§ Cumhur'un gorii§iidiir. Buna gore; oru~ tutmak veya tutmamak 
kesin degil, istege baghd1r. Zira ashab-1 giizin Rasulullah (s.a.) ile 
birlikte Ramazan aymda sefere ~1klyorlard1. Bunlardan birisi (Enes ibn 
Malik) der ki: .<ci~imizden kimimiz oru~lu, kimimiz oru~uzduk. Oru~ 
tutan ·bozaru klnam1yordu, bozan da tutaru kmamiyordu. Eger sefer
de iken oru~ bozmak vacib olsaydl, oru~ tutanlar kmarurd1. Aksine Ra
sUlullah (s.a.) m bu gibi hallerde oru~ tuttugu fiilen sabit olniU§tur. 
Nitekim Buhari ve MU.slim'de de sabit olduguna gore; Ebu Derda di
yor ki; biz Rasillullah (s.a.) ile beraber ~ok §iddetli bir s1cakta sefere 
~1kt1k. Oyle ki her birimiz elini s1caktan baljma koyuyordu. t~imizde 
Rasulullah (s.a.) ve Abdullah ibn Revaha'dan ~ba§ka oru~lu yoktu. 

tr~iinc\istl; aralarmda §Afii'nin de bulundugu bir grup da dedi ki; 
seferde oru~ tutmak yemekten aaha iyidir. Qiinku yukarda ge~t1g1 gl
bi, Rasulullah (s.a.) boyle yapmiijtlr. Bir ba§ka grup ise derler ki; 
seferde ruhsatl kullanarak oru~ bozmak tutmaktan daha evlad1r. On 
lara gore, Rasululah (s.a.) a seferde oru~ tutmak soruldugu zaman; 
kim orucunu bozarsa iyi yapml'§ olur, kim de tutarsa ona bir ve·bal yok
tur, buyurmu~Jtur. Bir b~ka hadiste de §oyle buyurmu§tur: Siz Al
lah'm verdigi ruhsatlara uyun. 

Bir diger grup ise derler ki; Hz. Ai§e'nin naklettigi hadise gore, 
tutmakla tutmainak e§lttlr. Hz. Ai§e'nin rivayetine gore, Hamza ibn 

, Amr el-Eslemi der ki; Ya RasO.lullah ben ~ok oru~ tutuyorum. Seferde 
de oru~; tutay1m m1? Rasulullah (s.a.) buyurur ki ister oru~; tut, ister 
ye. Bu hadis Buhari ve MU.slim'de yeralmaktad1r. 

Denildi ki; seferde oru~. zor gelecekse bozmak daha afdald1r. Ni
tekini Cabir'ln hadisinde Rasulullah (s.a.) iizerine golgelik yap1lm1§ 
bir adam! gormii§, bu nedir? diye sormu§. Onlar oru~lu, demi§ler. Bu
nun iizerine Hz. Peygamber; seferde orut; tutmak birr ve ihsan degll
dir, buyurmu§. Bu hadisi Buhari ve MU.slim tahri~ ederler. Kim de siin
nete t.Abi olmaz ve oru~ bozmanm kendisi it;in mekrO.h oldugu gorii~iinii 
benimserse, 'bu ki§inin orucunu ·bozmas1 gerekir. Onun oru~ tutmas1 ha
ramdtr. Bu, ooyledir. Qiinkii Ahmed ibn Hanbel'in MU.sned'inde ve di
ger kaynaklarda Abdullah ibn Orner ve Cabir'den nakledildigine gore; 
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Rasulullah (s.a.) buyurur ki: Kim Allah'm verdi~! ruhsatt · :kabul et
mezse onun uzerine Arafat d$ gibi . gunah biner. 

Dord1incusu; orucun kazas1 konusudur. Seferde veya hastalikli iken 
yenilen orucun kazas1 arka arkaya m1 olacaktir yoksa ayr1 ayn mt? 
Bu konuda iki gorfr~ vard1r : Bir -klsm1 ardarda tutulmasi gerektigini 
soyler. <;ilnku kaza, edamn aym _olmalldir. Diger bir kls1m ise ardarda 
tutmanm gerekmedigini, ki§inin isterse ayn ayn, isterse ardarda tu
tabilece~ini soylemektedirler. Bu go~ halef ve seleften Cumhur'un 
gorfr§frdur. Deliller de bOyle sabit olrilu§tur. <;frnku ardarda oru~ tut
mak Ramazan aymda oru~ tutulmas1 zarureti oldugu i~in vacib ol
mu§tur. Ramazandan sonra oru~tan maksad; yenildigi gunler say1smca 
oru; tutmakt1r. Bunun i~in Allah Teall <1diger gfrnlerde o kadar oru~ 
tutsun» buyuruyor. Ve ardmdan da <IAllah sizin i~in kolayllk ister, gu~
luk istemez>> buyuruyor. imam Ahmed i'bn Hanbel der ki; bize Ebu 
Seleme ... Ebu Katade'den nakletti, o da Rasulullah (s.a.) m §oyle de
digini duyan bir bedevi'den nakletmi§: Sizin dininizin en hayirllsi ko
lay olamdu. Sizin dininizin en hayirllsi kolay olarud!r. Ahmed ibn 
Hanbel aynca der ki; bize Yezid ibn Har11n Ebu Urve'den nakletti ki; 
o §oyle demi§: Biz Rasulullah (s.a.) 1 bekliyorduk. Adanun biri abdest 
veya gusUl nedeniyle ba§mdan su damlayarak ~Ikageldi ve namaz kild1. 

· Namaz1 bitirince halk ona bOyle yapmakta bizim l~ila bir beis var rmdlr? 
diye sorduklannda, Rasullulah (s.a.) buyurdu ki; Allah'm dini kolay
llktir, Alla.:h'm dini kolayllktlr, Allah'm dini kolayllktir. U~ kere soyle
di. imam Ebu Bekr i-bn Merduyeh bu ayetin tefsirinde Mfrslim ibn ib
rahim'ln As1m ibn Hilal'den naklettigi §ekilde bu hadisi rivayet eder 

imam Ahmed ibn Han bel der ki; bize Muhammed ibn Ca'fer .. 
Ebu 'Ieyyah'tan nakletti ki; o Enes ibn Malik'in §Oyle sayiedl~ini duy
dum, demi§: Rasulullah (s.a.) buyurdu kl; kolayla§tlnruz, zorla§tlr
mayiOiz, saklnle§tiriniz, nefret ettirmeyiniz. Bu hadisi Buhari ve Mfrs
lim Sahih'lerinde tahri~ etmi§lerd.ir. Buhlri ve Muslim'in Sahih'inde 
var!d olduguna gore; RasUlullah (s.a.) Ebu MUsA el-E§'ari ile MuAz 
ibn C~bel'i Yemen'e gonderdiginde §Oyle buyurmu§: Mujdeleyiniz, ka
~1rmaym1z, kolayla§tmmz, zorla§tirmayimz, gonullu olarak yaptmmz, 
ayirmayimz. Sunen ve Miisnedlerde ise Rasulullah (s.a.) m: Ben ko
lay, Hanif dini iizere gonderildim, buyurdugu nakledilir. HAf1z Ebu. 
Bekr ibn Merduyeh tefsirinde der ki; bize Abdullah ibn isha.k ibn ib.,. 
rahim, Mihcen, tbn Edra'dan nakleder kl; Rasillullah (s.a.) bir ada
m! namaz kilarken -gormfr§. Bir sure onu gozleriyle izlemi§ ve demi~ ki ': 
Onun sad1k olarak namaz klld1gt kanaatmda rms1mz? Evet ey Allah'm 
Rasulu, bu Medine halkmm en ~ok namaz kllarudir, demi§ler. Bunun 
frzerine RasUlullah (s.a.) buyurmu§ ki: Ona kulak verme, seni mah
veder. Sonra devam etmi§: Allah bu iimmete kolayllk istemi§tir, gu~
liik istememi§tir. 
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<<Allah, sizin ic;in kolayhk ister, gu~Hik istemez. Bu say1y1 tamam
lamamz, size hidayet ihsan etmi~ oldugundan Allah'l tekbir ile yucelt
meniz ic;indir.» Allah, hastahk ve sefer gibi ma'zeretlerin mevcudiyeti 
halinde size oruc; yeme ruhsatl vermi§tir. <;i.inku ~ize kolayhk murad 
eder. Ardmdan yediginiz gun sayismca tamamlayarak orucu kaza et
menizi emretmi§tir ki, ibadetiniz bittigi zaman Allah'1 zikrede~iniz. Ni
tekim bir ba§ka Ayet-i kerime'de ~oyle buyurur: ~<ibadetinizi bitirince. 
atalarm1z1 and1gm1z gibi, hatta daha kuvvetli bir aru~la Allah'I zikre
din.» (Bakara, 200) Bir ·ba§ka ayet-i kerime'de ise ~oyle buyurur «Na
maz bitince yeryuzune dagllm. Allah'm lutfundan r1z1k isteyin ve Al
lah'l \!Okc;a zikredin ki, felaha eresiniZ.ll (Cum'a, 11) Bir bW}ka ayet-i 
kerime'de de buyurur ki: HRabblm gline§in dogmasmdan once ve ba
tl§mdan once hamd ile tesbih et. Geceleyin ve secdelerin ardmdan onu 
tesbih et.11 (Kaf, 39- 40) Bun:un ic;in sunnet-i seniyye'de tesbihln, 
tahmidin ve farz namazlardan sonra tekbirin mlistehab oldugu belirtil· 
mi§tir. Nitekim ibn Abbas der ki; Biz Rasulullah (s.a.) m namazmm 
tekbirsiz · son buldugunu bilmezdik. Bilginlerden c;ogu , bu Ayete daya
narak, Ramazan bayrammda tekbirin vAcib oldugunu soylemi§lerdir. 
Davud ibn Ali el-isfahani (zahiri mezhebi mensubudur) Ramazan: bay
rammda tekbirln vacib oldugu Isanaatini belirtmi§tir. Buna mukabil 
Ebu Hanife mezhebinde RamazAn bayrammda tekbir vacib kabul edil
mez. Otekiler ise tekbirin mlistehab oldugu gorli§undedlrler. Ancak bazt 
teferruat konusunda mezhepler arasmda ihtilat · vard1r. c<Umulur ki 
Jtlikredesiniz.» Allah'm size emrettigi §ekilde buyruklanm yerine geti
rin, far~lanm eda edin, yasaklanm terkedin, hadlerini muhataza edin. 
Umulur ki bOy Ieee · §likredenlerden olursunuz. 

1 Z A H -I - --,--

Oruc;la ilgili . olarak Tahressi §oyle diyor : 
Orucu 'bozmayi gerektiren hastahgm Slmnna gelince, ·bu ol~u ki

§inin hastahgrmn a§m der.ecede artmasmdan endi§e edilmesidir. Nite
kirn ibn Basir der ki : Ben Ebu Abdullah'a oruc;lu ki.~inin orucu bozma
Slm gerektiren hastabgJn smmm sordugumda, §Oyle dedi : Bu s1mr ona 
btrakllrnl§tlr. Eger bunyesinin zayif dli§tUglinu gorurse orucunu boz
sun. Eger dayanabilecek durumdaysa tutsun. Hastahk oldugu gibi ye
rinde kalsm. Yine rivAyet edilir ki, Ebu Abdullah §Oyle demi§tir : Bu 
hastahgm smm namaz kllacak bir surede ayakta durmaya gii~ yetir
rnektir. Hasan da bOyle derni§tir. Bu konuda fuk~ha arasmda ihtilaf 
vardtr. 
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Bize gore (~ii'ler) oru~ bozmay1 gerektiren sefer miktan -miibah 
ve ·emre itaat §eklinde bir yolculuk olmak kayd1yla- sekiz fersah, on
dart mildir. l;)afiilerde 16 fersah, Hanefilerde 24 fersahtir. Ba§ka giin
lerde oruc; tutma konusuna gelince, bu hususta ihtilat vard1r. Hasan 
ve bir topluluk der ki; bu daraltllmi§ olarak hasta iyile§irs3 veya mi
satir seferden donerse tutmak anlammdad1r. Ebu Hanife is3 bu ko
nuda viis'at oldugu gorii§iindedir. Bize gore (l;)ia) bu siire iki Ramazan 
arasmda s1mrhd1r. Orucun ardarda veya aralikh olarak tutulmas1 caiz
dir. Ardarda tutmak daha afdald1r. Eger bo§ verip de obiir Ramazan ge
linceye kadar tutmazsa; hem fidye, hem de orucun kazas1 ger{)kir. (Ebu 
Ali Tabressi, Mecma'iil-Beyan, I, 277) 

186 - Kullanm sana Beni sorarsa., ~uphesiz ki Ben, 
<;ok yakm1m. Bana dua ectince Ben, o dua edenin duasma 
icabet ederim. Oyleyse onlar da Benim da'vet1me icabet et· 
sinler. Bana iJnan etsinler l:<i, dogru yola varmt~ olalar. 

Du·a 

ibn Ebu Hatim der ki; bize babam ... Salb ibn Hakim'den, o da 
babasmdan, o da dedesinden rivayet etti ki; Bedevinin biri Hz. Pey
gambere, Ya Rasulullah Rabb1m1z yakm m1d1r ki ona fiSildayahm, uzak 
m1d1r ki yiiksek sesle dua edelim? demi§. Rasulullah (s.a.) susmu§. 
Bunun iizerine : ((Kullanm sana Beni sorarsa §iiphesiz ki Ben c;ok ya
kimm ... l) ayeti nazi! olmU§. Bu hadisi ibn Merduyeh, Eb~ f?eyh el-:i:s· 
fahani, Muhammed ibn Ebu Humeyd tarik1yla Cerir'den nakleder. Ab
diirrezzak da der ki; bize Ca'fer ibn Siileyman, Avf kanahyla HaEan'dan 
nakletti ki; o §6yle demi§ : Rasulullah'm ashab1 Rabb1m1z nerededir? di
ye sorduklarmda Allah Azze ve Celle bu ayeti inzal buyurdu. ibn Cii
reyc de Ata'dan nakleder ki, o kendisine §6yle nakletmi§: ((Rabb1m1z de
di ki; Bana dua edin, size icabet edeyim» ayeti nazjl oldugunda, insanlar 
hangi saatte dua edeHm bir bilsek, dediler. Bunun iizerine ((Kullanm 
sana Beni sorarsa, §iiphesiz ki Ben c;ok yak1mm .. . 1> ayeti nazi! oldu. 

imam Ahmed Ibn Hanbel der ki; bize Abdtilvehhab ibn Abdtilme
cid ... Ebu Musa el-E§'ari'den nakleder ki; o §6yle demi§ :Biz bir sa~ 
va~ta Rasulullah ile birlikteydik. Bir tepeye tirmandigimizda, yliksek~e 
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bir yerden indigimizde, bir ~adiyi ge~tigimizde, mutlaka sesimizi tek
birle yukseltirdik. Ebu M1tsa der ki; Rasulullah (s.a.) bize yakla~arak 
buyurdu ki; ey in..c:;anlar, kendi cammza ac1ym. Siz, sagtr ve gor\inmez 
bii"ine seslenmiyorsunuz. Duyan ve goren bir zata sesleniyorsunuz. Si
zin dua ettigini! zat, sizden her birinize bineginin boynundan daha 
yakmdrr. Ey Kays oglu Abdullah, sana cennet hazinelerinden bir soz 
ogreteyim mi? Bu, La havle Vela kuvvete ilia Billah'tlr. Bu hadisi Bu
hari ve MUslim Sahih•leri~de tahri~ etmi§lerdir. Diger bir topluluk da 
Ebu Osman el-Nehdi'den aym hadisi rivayet etmi~lerdir. · imam Ahmed 
ibn Hanbel der ki; bize Siileyman ibn Davud, Enes ibn Malik'den nak
letti ki; Rasululla;h (s.a.) §6yle buyurmu~: ((Ben, kulumun Beni zan
nettigi gibiyim. Ve o Bana dua ettiginde, Ben onunla beraberim.» iinam . 
Ahmed ibn Hanbel der ki; o Ebu Hureyre (r.a.) den Rasulullah (s.a.) 
m ~oyle buyurdugunu duymu~ :Allah buyurur ki; kulum Beni zikret
tigi ve Benimle iki duda~m ktmtldattlgt surece, Ben kulumun yanmda
ytm. 

Ben derim ki; bu Allah Teala'mn: ((Muhakkak ki Allah muttakiler 
ve ihsan edici olanlarla beraberdir.» kavli gibidir. Keza Mftsa ve Harun 
(~.s.)a ((Ben sizinle beraberim, duyar ve gorurum.» buyurmast gibidir. 
Bundan maksad, Allah Teala'mn hi~bir dua edenin, duasmt bo§ ~evir
meyecegi hi~bir §eyin onu ahkoyamayacagidir. 0 dualan i§itir. Bu ayet
te duaya te~vik sozkonusudur. Allah Teala'mn katmda duanm kar~I
hkstz btraktlmayacagi ifade edilmektedir. Nitekim imam Ahmed ibn 
Hanbel der ki; bize Yezid bir adamdan, o da .. . Selman el-Farisi'den nak
letti ki; RasUlullah (s.a.) §oyle buyurm.u§: Dogrusu kulunun iki elini 
kendisine a~IP hay1r isteginde bulunmas1 halinde; Allah Teala. onlar1 
be§ ~evjrmekten haya eder. Yezid der ki; bana bu adamm admm ki
lim satlciSI Ca'fer ibn Meymun oldugunu da soylediler. Bu hadisi Ebu 
Davud, Tirmizi ve ibn Mace, Ca'fer ibn Meymundan rivayet etmi§ler
dir. Tirmizi bunun hasen ve garib oldugunu soylemi§tir. Bir ktsmt da 
bu . hadisi rivayet etmi§, ancak ona kadar yukseltmemi§tir. ~eyh Hafiz 
Ebu Haccac el-Mizzi . .. Ebu Osman el-Nehdi'den bu hadisi rivayet eder. 

imam Ahmed ibn Hanbel ayrtca der ki; bize Ebu Amir ... Ebu Said' 
den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Hangi m\isluman; 
gunah ve s1la-i rahml (akrabalarla munasebeti) koparmak su~u olma
dan Allah Azze ve Celle'ye dua ederse; Allah §U u~ §eyden birini mu
hakkak ona verir : Ya onun duastm ~abucak kabul eder veya duasmt 
onun i~in ahirette aZik yapar veya duast nisbetinde ona kottiluklerin 
gelmesini onler. Orada bulunanlar oyleyse ~ok dua edelim, dediklerinde 
Allah'm Rasulu, Evet Allah en c;ok duayt kabul edendir, ·buyurdu. Ab
dullah ibn imam Ahmed der ki; biz ishak ibn Mansur... Cubeyr ibn 
Nefir'den nakletti ki; onlara Ubade ibn Samit Rasulullah (s.a.) m §oy-
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le buyurdugunu anlatrm§ : Yeryuziinde m\isliiman her kim, Allah Azze 
ve Celle'ye dlla ederse Allah mutlaka onun duAsma kar§Illk verir. Ve
ya onu 'benzer kotiiluklerden. allkoyar. Yeter ki g\inahkar olarak veya 
slla-i-rahmi kesmi§ olarak dua etmi§ olmasm. Bu hadisi Tirmizi, Abdul
lah ibn Abdurrahmln kanahyla, ibn Sevbln'dan nakleder. Bu i!Ade
siyle bu hadis sahihtir, hasendir, gariptir, der. imam Malik de ibn ~i
bab kanahyla .. . Ebu Hureyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oy
le buyurmu§ : 

·, '-!+ ·f J~~~;~ = J);;, ~ ·~c ·r~~ ~\;:-~; 
ccSizden biriniz acele edlp de Allah'a dua ettim, benim duam1 K!:~-

bul etmedi demedigi surece, duaruza icabet edilir.>> Buhlri ve M\islim 
bu hadisi Malik'in hadisinden tahric etmi§lerdir. Buhari'nin metninde 
ccAllah onu cennetle sevablandlnr>> ifadesi vard1r. M\islim de der ki; 
bana Ebu ZAhir ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §Oy
le btiyurmu~tur : 

j, J , , c = ~, •. :J .. ·.:· ~ · J \.: ~ ;.; l.i · i \ ~ :L ·1 l: .C:U ~c-· ~ ~,(.' v. ... r; . 1..1:';. ;. • r .. ~ , ., J .. { ,._ t . r , . , . . . u ~ 
~ ·, •'• .... "": .. .,. . . ... '' ..... ~.,. .. . , ,. .......... ~ ,_ ... ,_ .,,.. .. "" 
~ .1, .. ··~··~~-~- lJ\•t '~y.)..IJjH.:o~_r.L.\i:J~. 1Jii f~~~~t:: 

&J\;)1 t_'~j ,~·~ 

ccKul bir giinlhla veya stla-i rahm1 keserek duA etmedigi ve acele 
etmedigi surece duasma icabet edilir. Orda bulunanlar; ey Allah'm 
Rasulti acele etmek nedir? diye sorduklarmda, Rasulullah; dul ettigim 
halde dulm kabul edilmedi, diyerek dertlenip duaYl terketmektir,)) bu
yurdu. 

ima~ Ahmed der ki; bize Abdtissamed... Enes'ten Ras1llullah 
(s.a.) m §Oyle buyurdugunu nakletti: ccKul acele etmedigi siirece ha
yu uzeredir. Orada bulunanlar nasll acele eder? dediklerinde, Rasu
lullah buyurdu ki; ben, Rabbrma duA ettim, o benim duam1 kabul et-. 
medi, diyerek ~abucak kabul olmasm1 ister. 

imam Ebu Ca'fer Taberi tefsirinde der ki; bana Yftnus ibn Abd• 
iil-A'la ... Hz. Ai§e (r.a.)den nakletti ki, o §Oyle deml§: Hangi bir mu• 
min kul Allah'a dua ederse, duAst; ya diinyada ~abucak kar§tlarur veya. 
acele edip ilmitsizlige dii§meditl takdirde, Ahirete saklarur. UI'Ve Ibn 
Zubeyr der ki; ben anac1gtm acele edip umitsizlige du~ek nas1ld1r? 
dedim. Hz. Ai§e; istedim, verilmedi, dua ettim, kabul edilmedi diyerek 

· acele eder, dedi. ibn Kuseyt der ki; ben Said ibn Miiseyyeb'in de Hz. 
Ai§e'nin soytediginin ayrusm1 80yledigini duydum. 
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imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Hasan, .. Abdullah ibn Amr' 
dan nakletti ki, Rasill.ullah (s.a.) §oyle buyurmu§tu: Kalbler bir kap 
gibidir. Baz1s1 baz1smdan da:ha fazla ahr. Ey insanlar, Allah'a dua et
tiginiz zaman; siz onun mutlaka kabul edilecegine kanaat getirerek 
dua edin. c;unkii gaflet dolu bir kalble dua eden kulun duasma lea
bet edilmez. Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki; bize Muhammed ibn Is
hak ... Ebu Nafi'den nakletti ki; o §oyle demi§: Ben ve Hz. Ai§e ((Bana 
dua edince Ben o dua edenin duasma kar§Illk veririm>> ayeti konusunu 
RasUlullah (s.a.) a sordugumuzda, Rasulullah buyurdu ki: Yarabbi 
Ai§e'nin sorusuna bak. Bunun iizerine Cebrail Aleyhisselam indi ve ae-

. di ki : «Allah sana selam ediyor ve buyuruyor ki : ((Benim salih kulum 
sadtk niyetle dua ediyor, kalbi tertemiz, yarabbi diyor. Ben de ona bu
yur derim ve hacetini kar§llanm.» Bu hadis bu §ekliyle garibtir. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh ... Cabir ibn Abdullah' tan rivayet etti ki, 
Rasulullah (s.a.) bu ayeti okuduktan sonra ·§oyle buyurmu§: Allah' 
1m duay1 Sen emrettin, kabul edilmesini Sen iizerine aldm, Lebbeyk 
Allahiimme Lebbeyk. Lebbeyk la ~erike lek, Lebbeyk inne'l-Hamde 
ve'n-Ni'mete lek, ve'l-Miilke La§erike lek. Ben §ehadet ederim ki Sen 
birsin, teksin, dogrulmami§Sm, dogurmami§Sm. Senin e§in ve benzerin 
yoktur. Ben §ehadet ederim ki Senin va'din haktlr. Sana ula§mak hak
tu. Cennet haktlr. Cehennem haktlr. Klyamet §iiphesiz gelecektir ve Sen 
kabirdekileri dirilteceksin. 

HAf1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki; bize Hasan ibn Yahya ... Enes 
ibn Malik'ten rivayet etti kl, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Al
lah Teala; «Ey Ademoglu, bir §ey senin, blr §ey Benlm, bir §ey de se
ninle Benim aramdadu. Benim olan; Bana ibadet etmen ve Bana hi~ 
bir §eyi ortak kO§mamandir. Senin olan; ne yaparsan onun kaqthgml 
sana Denim Odeyecegimdir. Benimle senin aranda olan; senden dua et
mek, Benden de duam kabul etmektiro buyurur. 

Allah Teala'mn duayt te§vik eden bu ayeti orucun ahkam1 ara.s1 
na yerle§tirmi§ olmas1, her orucu bozarken veya kaza ederkton rtua ile 
Allah'a yalvarmayt te~vik i~indir. Nitekim imam Ebu Davud Miisned' 
Jnde der ki; bize Ebu Muhammed ... Abdullah ibn Amr'dan rivayet et
ti ki, o Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu i§ittim, demi§: Oru~
lunun iftar amnda duas1 kabul olunur. Abdullah ibn Ann, orucunu bo
bozarken dua ederdi, ailesi ve c;ocuklan da kendisiyle birlikte dua eder
lerdi. Ebu Abdullah Muhammed ibn Mace Siinen'inde cler ki; bize Hi
§il.m ibn Ammar ... Abdullah ibn Amr'dan rivayet etti ki; Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§: Oruc;Iunun iftar amnda duas1 reddedilmez. 
Abdullah ibn Ebu Miileyke der ki; ben Abdullah ibn Amr'm iftar amn
da §Oyle dedigini duydum: Allah'1m her §eyi ku§atan ra.hmetin adma 
beni bagi§lamam diliyorum. 

Bakar 
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Imam . Ahmed'in Miisned'inde Tirmizi, Neset ve ibn Mace'nin 
Siinen'inde Ebu ~~reyre (r.a.) den nakledilir ki Rasulullah (s.a.) §oy
~e buyurmu§tur : Uc ki§iriin dua,s1 reddedilmez. Adaletli imamm, iftar 
ederken oruclunun ve mazh1m'un duas1. Allah k1yamet giiniine kadar 
mazlumun duas1m bulutlann altma yiiceltir ve ona goklerin kap1s1ru 
acarak buyurur ki: izzetimin hakk1 icin bir sure sonra da olsa muhak
kak sana yard1m ederim. 

----- t Z A H I ----'----

Dua konusunu Ra§id R1za ve Elmahh muhtelif cepheleriyle ele alt
yor ve ·kcnunun hem insan psikolojisi bak1mmdan onemini, hem de 
istismA.ra mUsA.id olan cephesini inceliyorlar : 

Duamn Onemi 

Mii'minlere seslenerek, orucun ahkamim bildirmekte olan hitab, 
bu ayette Hz. Peygambere yonelmektedir. Rasftlullah'm, mii'minlere 
ibadetlerinde ihlash olmalan gerektigini hatlrlatmasmi ooylece hi
dayete ereceklerini belirtmekte ve dua ile Allah'a yakla§malan emre
dilmektedir. Dikkat cekmek icin bir sual soruldugu varsayimiyla, suA.le 
cevap veren 'iislub tarz1 kullamlmaktadlr. Maksad §Udur : Onlar bllme- · 
lidirler ki, Allah TeA.IA. kendilerine pek yakmQ1r. O'nunla kendileri ara
smda dua ve ibA.detlerini Allah'a iletecek bir arac1 ve §efaatcl yoktur. 
Allah Te~la'mn dualanna icabet edip sevabla miikatatlandtrmast ha
linde araya girecek hie kimse yoktur. Oyleyse ihlasla ve tevhid ile yan
hzca Allah'a yonelmelidirler. 

Kacli Beydavi, bu ayetin bir onceki ayetle batlanttsl konusunda 
§Oyle diyor : lyi bil ki, Allah TeA.IA. mii'minlere RamazA.n'da orucu em
redip saytSml dikkate almalarm1 ve tekbir gibi vazifelerle Ramazan'I 
ik8.me edip, §iikretmeleri gerektigini 'bildirdikten sonra, Allah'm onla
nn ahvA.lini bildigini, sozlerini duydugunu, duA.lanna cevap VP.rdigini, 
amellerini miikatatlandtrdi~m bildiren. hemen bu ayeti serdediy<'r ki 
onlan b'IJ. ibA.detler konusunda te'kid ve te§vik etsin. 

Biz biliyoruz ki; ameli hiikiimler imam kuvvetlendirmek ve ne!sl 
islA.h etmek icin me§rll kilmmt§tlr: Bunun icin Kur'an-1 Kerim'de her 
hiikiimle birlikte, imAm takviye sadedinde o hiikmiin fayda ve te§riin · 
deki hikmeti anlatan bir aclklama gelir. Ancak soz arasuida Allah'm 
azametini, murA.kabesini ve tevecciihilnii gfuteren bu noktada · imam 
takviye eden ooliimler de yerahr. i§te bu A.yet-i kerime bunun tipik or
negldir. Bizim fakihlerimiz, ke§ki Kur'an'm bu hidA.yetine uysalard1 da 

. Tefsir, C. Til - F. 46 
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ahkam kitaplanm katl ve bedeni amelleri anlatmaya mi.inhasir, dar 
kahplar i~erisine sokmasalardi ve islam'1 goni.il ve nih taraft bulunma
yan maddi ve bedeni bir §ekil dini imi§ gibi takdim etmeselerdi. Al
lah'm yakm olmas1 konusunda denilir ki, bu yakmhk bilgisinin her ~e
yi ku§atmast anlammadtr. Allah kullarmm sozlerini duyar, amellerini 
gori.ir. Kadi Beydavi'nin ibaresi ise §oyledir: Bu yakmhk, Allah Teala'mn 
kullarm fiilerini ve sozlerini bilmede kemalinin ve hallerine muttali ol
mada yticeliginin temsilidir. Boylece O'nun yerinin kullanna yakm ol
dugu ve hallerine muttali oldugu temsil edilmeye ~all§Ilmaktadir. Bil
ginler buradaki sozi.i temsili anlammda almi§lar, yakmhk ve uzakhgm 
mekan bakimmdan olacagm1, Allah'm ise bir mekana stgmaktan uzak 
oldugunu belirtmi§lerdir. Yakmhgmi varhk bak1mmdan olmasmm dog
ru olacagm1 soyleyen imam (Muhammed Abduh) der ki; bir mekana 
yerle§meyen ve bir Slmrla Slmrlanmayan zat i~in bi.iti.in insanlar niS
betler ve yerler aym derecede bulunur. Allah Teala zatl bak1mmdan her 
§eye yakmd1r. <;i.inkti her §ey O'nun tarafmdan varedilmi§ ve donii§O 
O'nad1r. i§te Abduh'un soyledigi bu yi.ice ger~ekler tasavvuf onder
lerinin tizerinde bulunduklan gerc;eklerdir. Hatta bilginlerden birisi, 
uBiz senden ona daha yakmlZ.>> ayeti konusunda bu yakmhgi a~lklu-
dtgl esnada tasavvuf bi.iyi.iklerinden birisi orada imi§. Demi§ ki; eger 
maksad sizin dediginiz gibi olsayd1, Allah Teala ayetin devammda fa
kat siz bilmezsiniz derdi. Halbuki insanlardan bilgiyi nefyetmemi§tir. 
Sadece siz gormezsiniz buyurmu§tur. Oyleyse bilginin gorme ozelligi yok
tur. Bu ancak zatm kendisine has ozelligidir, demUi. Bu huslis ~a'rani' 
nin el-Yavakit ve'l-Cevahir isimli kitabmda mezkurdur. Her hali.ikarda 
bu yakmhgm btittin gerekleri kastedilmi§tir. 

( ......... ... ) 
Ustadtmiz Muhammed Abduh'un varllk bakimmdan yakmhk 

konusundaki sozi.i ile ilgili bu not1anm1 ilk basktda ne§rettim. Ve o biz
zat bunlara muttali oldu. Ancak baz1 sele!iyeci karde§lerirniz bunun se
lef mezhebine muhalif oldugunu soyleyerek ona kar§l <;tktllar. Onlar 
«yak1nl1g1)) Kelamc1lar gibi bilgi olarak tefsir veya te'villerinde, selefi · 
ye mezhebine daha yakmd1r. <;i.inki.i her §eyden ayn olan bir yere sig
maz ve bir s1mrla s1mrlanmaz. Dolaytsiyla onun i~in btittin yerler aym 
nisbette sozkonusu olur. Ve her yerde bulunmak, aym derecede bahis 
mevzuu olur. Bu ifade, mutlak yi.iceligin geregi ve her §eyi ihata etme
nin idibt olan mutlak farkhllgm ifadesidir. Zatta yakmhk olmadan, 
s1fatlarda yakmhk dti§tini.ilemez. <;i.inkti zat ile s1fat arasmda aynlma, 
boli.inme yoktur. Ger~ekte Selefiye mezhebi; stfat konusunda naslan 
zahirine hamletmek ve ta'til, temsil ve te'vil yoluna gitmemektir. ( ... ) 

Allah'm dualara icabet etme §ekli ise burada bahis mevzuu edil
memektedir. ~tiphesiz ki Allah'1 bilen, §eriatm1 ve Allah'm yaratlh§la 

d 
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ilgili kanunlanm tamyan kimse, Allah'a dua etmekle; Allah'm kendisini 
ilahi kanunlimn cereyan edi§ sebeplerine ve metodlanna vak1f kilmasm
dan btt§ka bir §ey istemez. 0 kanunlari ogrenmek ve bu kanunlara uy
makta Allah'm kendisine yard1m ve tevfikini ula§tlrmasmi arzular. 
~tiphesiz ki mti'min Allah'tan bilgisini artt1rmasm1 veya nzkm1 bol
la§tlrmasmi isterken; bilginin bir vahiy olup kendisine ilham edilmesi
ni veya gokten altm ve gtimti§ yagdmp kendisini zengin etmesini dile
mez. Keza Allah'tan hastahgma §ifa veya mtimktin olmayan tedavi 
yollanmn bulunmasm1 dilerken, Allah'm normal kanunlanm ortadan 
kaldmp fevkalade §eyler yapmasm1 dilemez. Veya kendisinin mucize 
ve harikala.rla desteklenmesini istemez. Duanm mahiyyetini iyi bilen 
mti'min; Allah'dan sadece tedavi konusunda kendisini ba§anya ula§tlr
masmi veya ~ifanm sebebi olan §eyleri elde ettirmesini ister. Bu btr yol 
g.osteren vas1tas1yla olabilecegi gibi ilham yoluyla da olabilir. Nitekim 
nice insanlar sebeplere sanhp son derece gayretle «;ah§tlklan halde, ba. 
~anya ula§amarni§lardir. Ancak bundan sonra Allah'a rtua ile yonel · 
mi§ler ve Allah'tan yard1m dilemi§lerdir. Allah'm hidayetiyle yardnm; 
l<uJa yeni bir yol a«;mas1d1r. Ve faydah bir i§i akla ilham etmesidir, has
tamn mizacm1 hastallga kar§I kuvvetlendirmesidir. Ayet-i kerime'de her 
duanm kabul edilecegine dair bir delil yoktur. Sadece Allah Teala'mn 
dualan kabul edecegini bilctirmektedir. Oyleyse Allah'tan ba§kasma dua 
edilmemesi gerekir. Oyleyse iman ozelligiyle ozellik kazanmi§ olan mil' 

I 
minier, Sikmtlya dti§ttikleri zaman; Allah'tan ba§kasmdan hidayet bek-
lememelidirler. Kabirlere gidip; ey falan, ey falan diyerek onlardan yar
dlm istememelidirler. 

ivi bakm, Allah Teala ((dua edenlerin duas1m kabul ederim)) demi
yor da bunu bir kayda bagllyor. HBana dua ettikleri zaman>> buyuru
yor . . Yani mti'min dua ile bana ger«;ek anlamda yonelir ve kendini ba
na vererek, benden ba§ka ·bir s1gn.ak olmadigmi farkederse, ba§ka yer
den bir §ey ummaz, bir §ey beklemez, sadece biittin vas1talara dogruca 
ba§vurduktan sonra Allah'm emrine imtisal ederse duasmt kabul ede
rim, diyor. Bilgi, azimet ve amelden sonra; dua ger«;ekle§ir. Evet kul. 
yapllmas1 gereken her §eyi yapbktan sonra dua ederse Allah Teala ka
nunlanna uyan herkese Iutfettigi hazinelerini ona da verlr. Kul yap
mas! gereken §eyleri yapar da ba§anya ula§mazsa, sebepleri halkeden 
miisebbibe Slgmmall, kalbleri dogru yola gotiiren Allah'a yonelmeli ve 
gormedigi, bilmedigi §eyleri ondan dilemelidir. Her §eyin miilkii elin
de bulunan Allah'm yard1rn ve inayetini istemelidir. Seleften baz1 ki
§iler bu gibi dualarm muhakkak kabul edllecegini soylerni§lerdlr. Su
filer de derler ki, kabul edilen dua, istidat diliyle istenendi,r. NitektnlHz:-' 
peygam er e 1s.,e eyece §ey er1 lS eme:Kten Allah' a s1~nrn1§tlr. Oy---- ' leyse bir kimse ~all§may1 ve kazanmayt b1rak1p her giin ((Rabb1m bana 
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bin lira ver, Rabbim bana bin lira ver» diyerek Allah'tan isterse, bu kim
se dua eden insan degil, diipediiz bir cahildir. Bunun misali tedavi yo
lunu benimseyerek doktora goriinmedigi halde, Rabbim ·bana §ifa ver, 
bana 8.fiyet ver diyen kimse gibidir. Sanki o bu ~uas1yla §oyle demek
tedir: Allah'Im sen degi§mez dedigin, kanunlanm benim i~in degi§tir. 

Der~te · bir ogrenci §unu sordu : R1z1k onceden belirlen:ini§Se neden 
isteyelim? tistad Muhammed Abduh dedi ki; benim sana <;:evap ver
.mem veya vermemem onceden belirlenmi~~e niye sual soruyorsurt? Bu 
soylenebilecek bir soz degildir. Bu ayette -.:a diger ayetlerde, hadislerde 
bizden Allah' a dua etmemizi istemenin hikmeti ne olabilir? Hadiste dua 
hidayetin beynidir, buyurulmu§tur. Allah bizim nefsimizde olam ve· 1~1-
mizde sakli bulunam bildigine gore, ni~in bizden duA etmemizi istiyor? 
Sufiler der ki· duadan maksad o :Un_Allah'a kar§l ~II"Emi§l ve AI-_ 
Ia m yardlmma muhta oldugunu anlayt O'na sigmmasidir. Buna 

elil olaraxibrahim a in ate§e at1Imazdan once Cebrail'in ona ge
Ip 1r i:titiyacm var rm? diye sormasm1 g8stertrler. 0, sana ihtiyac1m 
Okdeyince CebrA.il, oyleyse Allah'a dua et, demi§tl. Bunun iizerine ib
rA.him Allali'm- halimi bilmesi benim suA.liffiden daha yeterlid.ir ceva-
Im vermr§ i. Ben erim ki; ayetin ve hadislerin zahirinden anla§llan, 

goniild.en Allah'a yonelip duA. edilmesi gerekir. Nitekim kitab ve siin
nette me'sfu dualar bulunmaktad1r. 12.ille dl:!_a, l.d§inin Allah'a ihtiyaci
m hissetmesi, gpnliiyle ~Irp1nmas1 ve bunun §Uilru i~erisinde bulunma
Sldlr; Bunun etkisi olmasa da bu kula kendi durumunu hatlrlat1r ki 
i§te bu da imamn en biiyiik belirtilerinden biridir. Bunun i~in Hz. Pey
gamber duay1 ibA.detin ·beyni olarak isimlendirmi§tir. Bunun~Tn-cfua 
edilmesl J.Stenmektedir. Samimiyetle Allah'a yonelen, ruhuyla Allah'a 
ve Allah'm nzasma kO§an ki§inin duas1 muhakkak kabul edilir. ( ... ) 
(Re§id RizA •. Tefsir el-Menar, II, 167 - 172) 

Duamn Gayesi 

DuA., eslsen davet gibi ~ag1rmak manasma masdardir. Sonra kii· 
~iikten biiyiige, a§&gtdan yukanya vaki' olan taleb ve niyA.z mA.nA.sma 
bilinmi§ ve isim olarak da kullamlmi§tir ki, dua dinledim, dua okudum 
denilir. Duamn hakikati, kulun Rabbi Celle Celaliihii'den istimdad, 
inA.yet ve yardlm istemesid~r. ilimden dem vuran baZI cahiller duayJ 
taydas1z bir §ey zannetmi§lerdir, ·bunlann ba§mda yaratici · ~udretl. kor 
bir kuvvet sayan kor kuvvetc;iler vard1r. Fakat bunlardan ba§ka !cab· 
veya Cebir nazariyelerine saplananlardan da bu babda bir tak1m §iip
heler iradma kalki§anlar olmu§tur. ~oyle ki: 

· 1 - Dua ile istenen §eyin vukuu Allah katmda ya ma'lumd.ur, ya 
do. degiidir. Ma'lum ise vukuu vacibtlr, oyleyse duA.ya ihtiyA.c; yoktur. ' 
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Ma'him degilse vukuu imkanstz~r, o halde yine duAya ihtiyA.~ yoktur. 
2 - Bu alemdeki biitiin hadiselerin kadim bir miiessire ihtiyA.

cmda §iiphe yoktur. 0 halde bu kadim mtiessirin ezelde varh~m gerek
tiren §eyin vukuu vacibtir, gerektirmeyen de vukllu imkA.ns1zdlr. Bun
: lar ezelde sabit ve mukadder olunca duarun da elbette te'siri olamaz. 
Bu nokta muhtelif ta'birlerle de ifade olunur. Derler ki kaderler sA.btk 
kazllar miitekaddimdir, dualar bunu. ne artmr, ne azalt1r, o halde 
duamn faydast nedir? Aleyhissalatii Vesselam Efendimiz bize: 

<<Allah kaderleri halkl yaratmazdan §U kadar ve §U kadar sene 
once takdir etti» buyurmamt§ rmdlr? <<dort §eyden f-ed.gat hastl o1· 
mu§tur: Omiir, nZlk, halk, ahlak» hadisi de inervi degil midir? 0 hal
de duadan ne -fayda umulur?>' 

3 - Hak Siibhariehu gayblan en iyi bilendir. GOzlerin hA.in bakl
~ml, sinelerin gizli tutttigu niyetleri bilir. 0 halde duaya ne hacet? Cib- , 
ril (a.s.) bile bu mealdeki kelam ile ihlA.s ve. ublldiyetin en yiiksek dere
cesine ermi~. Hz. !brahim ate§e a.tlllrken ( '~~ ~ ~~.,;..... ~ · ...r.--> ' ) 

·~ . 
demekle dostluk makamm1 kazanml§ diyorlar, ·akli deliller ·sahih ha-
disler ile sabit olduguna gore, stddikin makamlanrun en yiiksegi Al
lah'm kazasma nza degil midir? DuA ise nefsin murAduu Allah'm mu
radma tevcih ve hisse-i be§eriyyeti taleb ve iltimA.s demek oldugundan 
dolayt buna ayklr1 olmaz rm? Biriaenaleyh duA.yt terk etmenfn evlA. ol• 
dugu bu §ekilde sabit olmaz nu? Demege kadar varanlar olmu§tur; . 
Bunlara. ka111 ukalA. ve ulemarun biiytlk ~oguruugu duA.mn kulluk rna· 
kA.mlanrun en onemlisi oldugunda tereddud etmemi~Jerdir. Ve buna akU 
ve nakli pek ~ok deliller vardrr : 

1 - Goruliiyor ki, zikredilen §iiphelerin bq1 kader mes'elesinden 
Cebr ve !caba dayanmakttr. Halbuki ·bununla. cluA.yt inkara kalkt§ma.k 
~eli§ki olur. Zira bu sllrette insanm dua etmul ve duaya iman etmesi 
ezelde vukuu ma'lum ise o dua herhalde yapllacakt1r. Bundan ku§ku 
duyarak ibtal~ ~all§mak, cebr ve kaderden bahsetinek manaSlZdlr. Eger 
yoklugu ma'lum ise inkA.ra kalkl§maga hacet yoktur. 0 duA. zaten ya
ptlmayacaktlr. Ezelde duaya bagll olarak takdir olunan isteklerin de 
herhalde dua §8.rtiyle vukllu ma'lfun olmas1 llzungelir. Mesela yemek 
yemek §artiyle doymast mukadder olanm ve taleb ve ~etmek §~rtiyle · 
muvaffakiyeti mukadder olanm, doymas1 ve inuvaffak olmas1, yemeye, 
taleb ·ve azme bagll oldu~u gibi duA. da oyledir. BinA.enaleyh birinci ve 
ikinci ·§uphelerd.e mutlak olarak yap1la.n terdid noksA.ndlr. Taleb ve duA 
ile mukayyed olarak vukllu ma'lfun_ ola.n mukadderAt vardtr. 

2 - CenA.t-1 Allah evvel-i kiildiir, bu mana iyi dii~iiniiliince anla
~lllr ki kadere mahkllm ·olan Allah degil mahlllkA.tt1r. Kaderler sabit 
ise, CenA.b::l Allah da kaza ve kadere sA.b1k ve duA. ·bu 6nceligi ikrA.r, iti-
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rat oldugu i~in kulluk makamlarmm en onemlisidir : Bize gelince Al
lah Teala'nm ilmi ve keyfiyeti kaza ve kaderi alollarumzm giyabmda
dlr. S1rr-1 kader vukuundan evvel ma'lftm olmaz. Bu v~hile hikmet-i 
ilahiye ibadet edenin iimid ve ~ekinme arasmda ko§up korunmasm1 ge
rektirmi§tir. timid ve rica, muvaffakiyetin saiki, korku ve ~ekinme de 
muvaffakiyetin nazrm1d1r. Ya§amak bu iki hasletin muvazenesidir. Vii
cud ile adem arasmda deveran eden miimktiniin mahiyeti de budur. Bu
nun i~in ilm-i ilahi muhiti kiil, kaza ve kader-i ilahi umumda clri ol
malda beraber tekalif de sahihtir. Biz hem kanunsuz ya§adiglmiZl bi
liriz, hem iradenin ve azmin dahi bir kanun oldugunu biliriz. Umid ve 
~ekinme taleb ve azim kanunlarmm biri de duad1r. Biitiin vukuat se
beplere bagh ise dua da o sebeplerden birisidir. 

3 - Ashab-1 kiram Resulullaha Cebr ve kader meselesini sonnu!j
lar: ((Ya Rasulullah nasll goriirsiin? Bizim amellerimiz bo§a terkedil
mi§ bir ~ey mi? Yoksa bir emr-1 miiste'nef midir?,, deml§ler ( ...:; ~ 
....:.. t_.} ) buyurulunca, ((0 halde amel nerede kahr?)) sualini irad ey
lemi§lerdi. Hem kaderin sebkm1 ve hem miiyesser olmak i~;in c;all§lp 
amel etmenin liizumunu gastererek, i§in ne mahza cebr ve icab, ne de 
mutlaka hiirrlyet olmad1gm1, belki ikisl arasmda mutavass1t ve icab ile 
ihtiyArm ozeti oldugunu gast~rml§ ve miisahhar degll miiyesser buyur
mu§t.ur. f}a§Iranlar bu itidal noktasmm ya ifrAt veya tefritine dii§enler
dir. 

4 - DuAdan maksud, i'lam degil, izhar-1 ubudiyyet, arz-1 z1llet ve 
inkisar ile miiracaatt1r. Maksud bu olunca, kaza ve kaderine nza ile 
beraber Allah'a dua etmek, be§eriyyet hissesini tercih degil, ilahi kud
rete her §eyden c;ok ta'zimdir. Bu da en biiyiik makA.md1r. CebrAil'in ve 
Hz. ibrahim'in zikr olunan sozleri de makAmma gore duAmn en beligi
dir. Tasrih-i sual duamn zaruriyatmdan degildir. Zaman olur ki edeb 
ve makamm1 bilen ehl-i huzur i~in hal, kalden daha belig olur. ((Yarab 
huzurunda}'lm halim sana ma'lum)) demek, soyleyenin maklmma kal
binin s1dk ve ihlas derecesine gore en belig dualardan daha belig olur. 
Daha dogrusu dua sarih oldugu gibi kinaye ve i'ma ile de olur. Bu nok
ta-i nazardand1r ki, Kerim ve Cevad olan Allah'a kBr§l arz1 hamd use
na duayl da tazammun eder. 

5 - DuA hakmda nakli deliller o kadar ~oktur ki bunlan ancak 
kafirler inkar edebilirler, ezciimle, bu ayetten ba§ka nice ayetler vardu. 
Daha evvel Fatiha'mn dua suresi ve Ta'lim-i mesele isimlerini de hiUz 
oldugu ve bununla dua edebinin ta'lim buyruldugu ge~mi§tir ... Dua
nm ehemmiyetini anlamak i~in yalmz sadedinde bulundugumuz Ayeti 
dli§iinmek kifayet edecektir. Qiinku cenab-1 Allah kitabmm ondort ye
rinde sual ve cevab1 zikretmi§tir. Bunlann cevaplan da ii~ suretle va-
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rid olmu§tur : Ekserisinde ( j.i ) , yerinde ( j.A.i ) buyurulmu§tur ki 
bu ( \J · ) da cevabm mi.i.sta'celiyyetine ve ~abucak tebligine ten_bih 
v~rd1r. Uc;iinciisu de dua hakkmda bu ayettir ki burada ( .!.ll' .... ~~~ 

--?- ~~~) tasrih edilmiyere<k cevabmda dogrudan dogruya ( ~ti 
~}) buyurulmu§, vas1ta hazfedilmi§ ve kurbiyyet de icabct-i dua ile 
beyan kllmmi§tlr ki bunda buyiik bir nukte vard1r. Cemi!>-1 Allah duada 
kulu He kendisi arasma bir aracmm girmesini istemiyor ve guya diyor 
ki : uKulum, vas1taya dua vaktinden ba§kasmda muhtac; olabilirse de 
aua vaktinde benimle onun arasmda vas1ta yoktur, ben ona boyle ya
kimm» Ben yak1mm buyrulup da kullarrm bana yakmd1r buyurulma
masi da gayet mana1Id1r. Zira kul, vucudu mumkun oldugundan kul ol
dugu haysiyetle merkezi ademde ve hadid1 fenadadir. Bunun Hak Tea
la'ya bizzat yakla§masl mumkun degildir. Binaenaleyh kurbiyyet iba
det eden tarafmd de il hakk t fmdan'Ctir. ~ifnJi bu iki nukte mil
lahaza edilirse §U hakikata erilir ki, dua eden kimsenin gonlii, Allah'm 
gayriyle me§gul oldugu muddetc;e hakikaten dua etmi§ olmaz. (ElmaUli 
M. Hamdi Yaz1r, Hak Dini Kur'an Dili, I. 662- 666) 

--oOo~~-

187 - Oruv gecesi kadmlann1za yakl~mak size helal 
k1hnd1. Onlar sizin ivin ,siz de onlar ivin bir elbisesiniz. Si
zin nefislerinize h1yanet eder oldugunuzu Allah bildi de 
tevbenizi kabul edip, sizi ba~~lad1. Artlk onlara yakl~1n 
ve Allah'1n hakkm1zda yazdlg1n1 isteyin. Sizin ivin ~afag1n 
beyaz ipligi ,siyah ipliginden sevilinceye kadar yeyin, ivin. 
sonra geceye kadar orucu tamamlay1n. Mescidlerde i'ti
k.afta bulundugunuz zaman, kadmlarm1za yakl~may1n. 



.. 
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Bu, Allah'm · hudududl.ir. SalQ.n onlara yakla~may1n. i~te 
Allah ayetlerini insanlara, korunsunlar diye boyle ac;Iklar. 

Oru~la ilgili Hiikiimler 

Bu ayet ile Allah miisUimanlara ruhsa.t venni§ ve islam'm ba§lan, 
gi~ donemindeki bir durumu kaldmlrm§tlr. Qiinkii islam'm ba§langi
cmda bir ki§i iftar ettigi zaman;.. ona.. yats1 namazma veya uyuyunca

·. · ya kadar; yemek, i~mek ve cinsi nhinasebet. helal idi. Ama uyuyunca 
· · veya ya ts1 namaz1m kllmca, art1k bir daha yemek, i~mek ve cinsi 

miinasebet ertesi ak§ama kadar yasaktl. Bu, onlara ~ok ag1r gelmeye 
ba§ladi. Bu ayette g~en ( :· ~ j\ ) -kelimesi cinsi miinasebettir. ibn 
Abbas, Ata, Miicahid, Said ibn Cfrbeyr, · Ta_vus, Salim ibn Abdullah, 
Amr ibn Dinar, Hasan, Katade, Ziihri, Dahhak, ibrahim el-Nehai, 
Siiddi, Ata el-Horasani ve Mukatil ibn Hayyan bOyle demi§lerdir. 

«Onlar sizin i~in, siz de onlar i~in bir elbisesiniz.» ibn Abbas 
Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Hasan, Katade; Siiddi ve Mukatil ibn Hay
yan. onlar sizin i~in huzur kaynag1, siz de onlar i~in huzur kayna 
gisimz, diye tefsir etmi§lerdir. Rebi' ibn Enes ise; kadmlanmz sizin 
i~in yorgan, siz de onlar i~in yorgansm1z, diye tefsir etmi§tir. Klsacas1 
kadm ve erkek birbiriyle i~i~e dii§iip kalktlg1 i~in, Ramazan aymda 
Z<>rluk olmasm diye cinsi miinAsebet ruhsat1 verildi. Nitekim Muaz'm 
uzun hadisinde de ge~tigi gibi, bu ayetin sebebi niizulii §oyledir : Ebu 
lsh!k, Berra t,bn Azib'ten nakleder ki Rasftlullah (s.a.) m ashabmdan 
bir ki§i oru~ tuttugunda iftar etmeden uyursa, · ancak ertesi giin ak
§ama kadar yemek yiyebilirdi. Kays ibn S1rma el-Ansari oru~lu idi. 
0 giin kendi arazisinde ~ah§Iyordu. iftar vakti olunca, kansma geldi 
ve yiyecek bir §eyler varrm? dedi. ·Kadm, haYJ.r ~1klp bir §eyler ara§
tlraYJ.m, dedi. Ancak Kays'm uykusu geldi ve yatti. Kans1 gelip onun 
uyudugunu goriince, yaz1k oldu da uyudun, dedi. Ertesi giin ogleye 
dogru adam baYJ.lmaya ba§lad1. Rasulullah (s.a.) a ·bu duruin anla
tllmca, i§te bu ayet-i kerime nazil oldu. Bunun iizerille ashab-1 g(lzin 
fazlasiyla sevindiler. Burada Buhari'nin Ebu ishak'tan naklettigi ifl
de §oyledir : Ben Berr!'dan duydum ki; o §Oyle dedi : Ramaz!n orucu 
emredildiginde miisliimanlar e§lerine yakla§amazlardi. Ramazan bo
yu onlarla birle§emezlerdi. Baz1 ki§iler nefi,slerine hiyanet ederlerdi. 
Bunun iizerine Allah Teala «Sizin nefislerinize hiyanet edecgmizi Al-
lah bildi de)) ayetini inzal buyurdu. -

Ali tbn Ebu Talha, ibn Abbas'm §oyle dedigini nakleder : Rama
zan aYJ.nda yats1 namazm1 klld1ktan sonra miisliimanlara ertesi ak§a· 
rna kadar yemek. ve e§leriyle birle§mek yasakt1. Sonra miisliimanlar. 
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dan baz1 ki§iler Rarnazan aymda yaundan sonra yernek yediler ve e$
_leriyle birle§tiler. Bunlar arasmda Hattab oglu ·Orner (r.a.) de bulu-· 
nuyordu. Dururnu Rasftlullah'a dertlenerek anlattlklannda, bu ayet-i 
kerirne nazil oldu. Bu rivayeti A vfi de ibn Abbas'tan nakleder. 

Mftsa ibn Ukbe, Kureyb kanallyla ibn Abbas'm §cyle dedigiill 
nakleder: Miisliirnanlarm yernelerini, f~rnelerini ve e§leriyle birle§me
lerini helal kllan oruc;la ilgili ayet nazil olrnazdan once; bir ki§i uyu
yacak olursa, bir daha ertesi ak§ama kadar yiyernez, ic;emez ve e§iyle 
birle§ernezdi. Bize ula§tigma gore; Hattab oglu Orner (r.a.) uyudu, 
oruc; ba§ladiktan sonra e§iyle birle§ti. Sonra Rasftlullah (s.a.) a gel~p 

dedi ki; yapt1g1m §eyden dolaYJ. sana ve Allah'a ·§ikayet ederim. Hz. 
Peygamber ne yaptm ya Orner? dedi : 0 ben nefsime uydum ve uyu
duktan sonra e§imle birle§tim. Halbuki oru~ tutmak istiyordurn, dedi. 
Halk;- Rasulullah (s.a.) m; se:n bunu yapac_ak adam degildin, deme-
sini bekliyordu. Ancak o suada ayet-1 kerirne nazil oldu. Ve Rasulul- ' 
lah <<Oruc; gecesi kadmlanmza yakla§mak size helM kllmdi» ayetini 
okudu. 

Sa'd ibn Arft~ ... Ebu Hiireyre'nin bu A.yet-1 celile konusunda 
§oyle dedigini rivayet eder : Bu ayet nazi! olmazdan once yats1 nama
zim klld1ktan sonra miiSliimanlara yernek, ic;mek ve kadmlara yak
la§mak ertesi giin iftar edinceye kadar hararn olurdu. Hattab o~lu 

. Orner (r.a.) yats1 namazmdan sonra e§iyle birle§ti. S1rma ibn Kays 
el-Anslri de alqam namaztru klldlktan sonra uykusu geldi, yatt1, ye
mek yemedi. Rasftlullah (s.a.) yats1 namanru kllmcaya kadar o uy
kusundan uyanmadl. Kalkt1, yemek yedi ve i~ti. Ertesi sabah Rasu
lullah (s.a.) a gelerek durumunu haber verdi. Bunun iizerine Allah 
TeA.la: (<Oru~ gecesi kadlnlanruza yakla§Dlak size helA.l kllmdl ... » A.ye
tlni illZA.l buyurdu. Bu, Allah'm bir aff1 ve rahmetiydi ... 

Hii§eym... AbdurrahmA.n -ibn Ebu Leyla'dan nakleder ki; o §Oyle 
d~ : Hattab oglu Orner ayaga kalktl ve dedi ki; Ey Allah'm Ra
sulu, ben dtin alqam bir IU,inin A.ilesinden isteyece!i feyl istedim. 
E§im, uykusu geldigini soyledi. Ben, hastahk g&lterisinde bulunuyor 
sandup.. Ona ya.kla§tlm. Bunun iizerine Hz. Orner hakklnda bu A.yet-1 
cellle nAzil oldu. Bu habert 3u'be, Amr Ibn Milrre kanallyla Ibn Ebu 
LeylA.'dan nakletml§tir. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir el-Taberl der ki; Bana MiisennA., MllsA. Ibn 
Ciibeyr'den naklettl ki, o Abdullah Ibn KA.'b ibn Mallk'in babas1run 
~yle dediglni duymll§ : RamazA.n aymcta oru~ tuttuklart . zaman, ge
celeyin yatmca; ertesi gtin iftara degin insanlara yernek, i~mek ve 
kadm yasaklanmi§tl. Bir gece Omer Ibn el-HattA.b Hz. Peygamberin ya
nmdan gee; vakitte donmii§tii. E§inin uyumu§ oldugunu gormii§ ve 
ona yakl_8.§lllak isteml§ti. Kadln, ben uyudum deyince, uyumadln di-
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yerek ona yakl~nn§tl. Ka'b ibn Malik de bOyle yapmi§tl. Ertesi sa
bah Hattab oglu Orner Hz. Peygambere gelip durumu haber verdi. · 
Bunun uzerine Allah Teala .<<Sizin nefislerinize hiyanet edeceginizi 
Allah bildi de tevbenizi kabul edip sizi bagi§ladi. Art1k onlara yak
la§m ve Allah'm hakkmizda yazd1gm1 isteyin ... » ayetini inzal buyur
du. Mucahid, Ata, ikrime, Suddi ve Katade ile digerlerinden de bu 
ayetin nuzul sebebi konusunda, Orner ibn el-Hattab'm ve onun gibile
rin davram§lanyla, S1rma ibn Kays'm davram§I nakledilir. Onlar sa
yesinde Allah'm bir rahmeti ve ruhsati olarak r1fk ile butun gece 
boyu, yemek, i~mek ve cinsi munasebet mubah oldu. · 

uVe Allah'm hakk1mzda yazd1gm1 isteyin.» Ebu Hureyre, ibn Ab
bas, Enes ibn Malik, Kad! §ureyh, Mucahid, ikrime, Said ibn Cubeyr, 
Ata, Rebi' ibn Enes, Suddi, Said ibn Eslem, Hakem ibn Utbe, Mukatil 
ibn Hayyan, Hasan el-Basri, Dahhak ve Katade ile digerlerinden ri
vayet edilir ki; bu ayetten maksad ~ocuktur. Abdurrahman ibn Zeyd ; 
ibn Eslem de bununla cinsel mtinasebetin kastedll:iigini soyler. Amr 
ibn Malik ... ibn Abbas'tan <<Ve Allah'm hakkm1zda yazd1~ru isteyln.» 
Ayetinden Leyle-1 Kadrin kastedilmi§ oldugu, rivAyetini nakleder. ibn 
Ebu Hatim ile ibn Cerir de boyle rivayet etmi§lerdir. Abdurrezzak der 
ki, blze Ma'mer Katade'nin §oyle dedigini nakleLti : <<Ve Allan'm hak
kmlzda yazd1gm1 isteyin» Yani Allah'm sizin i~in yazd1g1 ruhsat1 ara
ym. Said, Katade'nin bu ayetin tefsiri konusunda; Allah'm sizln i~LYl 

helal klld1gm1 araym, dedigini nakleder. Keza Abdiirezzak ... Ata ibn 
Ebu Rebah'tan nakleder ki, o §oyle demi§ : Ben ibn Abbas'a bu ayeti 
nasll okuyorsun? ( 1~1 ) §eklinde mi yoksa ( 1_,..;;1 ) §eklinde mi? 
dedim. ibn Abbas hangislni istersen dedi. Som·a ilk okunu§unu tut, 
dedi. tbn Cerir der ki; bu ayet yukarda soylenenlerin hepsinden ~ok 
daha umumidir. 

uSizin ic;in §afagm beyaz ipligi siyah ipliginden s~ilinceye kadar 
yeyin . ic;in, sonra geceye kadar orucu tamamlaym.>> Allah Teala yu
karda g~tigi gibi, cinsel mtinasebeti, yemeyi ve i~meyi her gece l~in 
mtibah kilmi§tlr. OrUGlu; sabahm aydmhg1, gecenin karanhgmdan ay
nhnc"ya kadar istedigi gece bunlar1 yapabilir. Sabahm ayd1nhgmm 
gecentn karanhgmdan aynlmas1 u§afagm beyaz ipligi siyah ipliginden 
~ilinceye kadar'> ifadesiyle belirtilmi§tir. Bu ifadedeki iltibas1 ve ka
pahhgl <<fecrin» kelimesi kald1rmaktad1r. Nitekim imam Ebu Abdul
lah el·Buhari'nin ... Sehl ibn Sa'd'dan naklettigi hadiste Sehl der ki: 
Bu Ayet nazil oldugunda, <<fecrinn kelimesi henuz inmemi§ti. Baz1 ki
§iler . oruc; tutmak istediklerinde ayaklanndan birine beyaz ve siyah ip 
bagllyorlard1 ve onlan ikisinden a11rt edecek zamana kadar yiyorlar
dl. Daha sonra Allah TeAla fecr kelimesini inzal buyurdu ve ooylece 
gece V(! gtindtiztin kastedildigi ogrenilmi§ O!GU. 
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imam Anmed ibn Hanbel der ki; bize H\i§eym ... Adiyy ibn Ha
tim'den nakletti ki; o §Oyle demi§tir: <<Sizin icin §afagm beyaz ipligi 
siyah ipliginden secilinceye kadar yeyin, i~in sonra geceye kadar oru
cu tamamlaym>> ayeti nazil olunca, ben iki ip ald1m. Blri siyah, digeri 
beyazdt. Ve onlan yast1g1mm altma koydum. Bunlara bak1yordum, 
ancak siyah ile beyaz1, beyaz ile siyahl birbirinden ay1rt edemiyor
dum. Sabah olunca, RasUlullah (s.a.) a vanp, yaptigimi haber ver
dim. Bunun uzerine Rasulullah dedi ki; oyleyse senin yastlgm ge
ni§tir. C\inku burada kasdolunan; sabahm beyazh~ ile gecenin ka
ranllgldir. Buhari ve M\islim bu hadisi bir bqka §ekilde Adiyy'den 
nakled•!rlcr. Rasulullah'm ((Oyleyse senin yast1~n geni§tir>> kavlinin 
manas1 §Udur : Bu ayette kasdedilen siyah iple beyaz ipi altma koya
cak kadar yastlgm geni§ olmalldir. Q\inku bu ipler gunduzun beyaz
hgiyla, gecenin karanh~chr. DolaytSiyla senin yast1gmm Dogu ve Ba
tl geni~I:ginde olmas1 gerekir. Buhari'nin rivAyetinde bu hadis bu §e· 
kilde tefsir edilmi§ olarak yer. allr. Bize MusA ibn tsmail Adiyy'den 
nakleder ki, o §Oyle demi§tir : Adiyy bir siyah ip, bir de beyaz ip ald1. 
Gecenil 1 bir k1sm1 ge~mce onlara bakt1 ve birbirinden aYirt edemedi. 
Sabahlaymca dedi ki; ey Allah'm Rasulu ben onlan yast1~mm altma 
koydum. Rasulullah buyurdu ki; oyleyse senin yast1gm geni§ olmah
dir ki; beyaz iple siyah ip yastlgmm altma girebilsin. Bu hadisin baz1 
riv~yetlerinde, ,;Yastlgm geni§ olmahdlr» yei:ine ((kafan geni§ olmah
dlr))\ lafZI varid olmu§tUr. BaZilan bu hadisi budalahkla tefsir etmi§
lerdir ki bu, zay1ft1r. Ancak lladisin muhtevas1 yine bu anlama gt::Iir. 
Q\inku bir ki§inin yast1g1 geni§ olursa kafas1 da geni§ olacaktlr. Allah 
en iyisini bilir. Buhari'nin rivayeti aynca bu ayetin tefsirini de ihti
va etmektedir. Kuteybe ... Ali ibn Hatim'den nakleder ki; o §Oyle de
mi§tir: Dedim ki, ey Allah'm RasUlu beyaz ipin siyah ipten aynlmas1 
ne demektir? Bu gercekten iki ip midir? Rasulullah buyurdu ki; eger 
bu iki. ipi gorebilirsen senin kafan cok geni§ olmahdir. Sonra buyurdu 
ki; h9.Yir, bunlar gecenin karanhg1yla g\induzun beyazhg1dlr. Allah 
Teala'mn fecrin dogu§una kadar yemeye izin vermesi, sahurun m\is
tehAb oldugunun delilidir. C\inku bu, ruhsat kabilindendir. Ve bu ruh
sattan yararlanmak iyidir. Bunun icin Rasulullah (s.a.) dan sabit olan 
sunnet-i seniye'de sahura te§vik emri varid olmu§tur. ((Buhari ve Miis
lim'ln Sahih'lerinde Enes ibn Malik der ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
yunnu§tur: 

~~ ", " , • " ~ • 1\ · · ~ I } , -
• • j', )~ \J v, J.,-..J , - , 

<<Sahur yapm, cunku sahurda bereket vardtr.» Miislim'in sahih'in
de Amr ibn As der ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 
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« 

<<Bizim orucumuzla ehl-i kitab'm orucunu aytran fark, sahtlr ye
mektir.» 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize ishak ibn tsa .. _. Ebu Said' 
den nakl,etti ki; Rastllullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Sahtlrda yemek 
berekettir, sakm terketmeyiniz. i~;inizden birisi bir bardak su da i~mi§ 
olsa Allah ve melekleri sahtlra kalkanlara dua eder. 

Bir bardak su i~;me §eklinde de olsa, sahtlr konusunda tesvik edici 
pek ~;ok hadis-1 §erif varid olmu§tur. Sahtlrun fecrin· aydlnlanmasma 
yakm zamana kadar te'hir edilmesi miistehabtlr. Nitekim Buharl ve 
Miislim'in Sahih'lerinde varid oldu~una gore; Enes ibn Malik, Zeyd 
tbn Sabit'ten nakleder ki; o §Oyle demi§tir: Biz Rastllullah (s.a.) ile 
birlikte sahtlr yapt1k, . sonra namaza kalkt1k. Enes der ki; ben Zeyd'e 

" - ezanla sahur aras1 ne kadardlr? diye sordum. 0 elli ayet okunacak ka
dardl.r, dedi. 

imam. Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Mtlsa ibn Davtld ... Ebu 
Zerr'in §Oyle dedi~ini nakletti: Rastllullah (s.a.) buyurdu ki: ttmme
tim iftA.n acele ettikleri, sahtlru geriye btrakt1klan stirece haytr ilzere 
kaim olacakttr. Rastllullah (s.a.) m sahtlru miibarek g1da ·diye islm
lendlrdigt pek ~ok hadis-1 §erifte vA.rid olur. imam Ahmed'in, Nesei ve 
ibn Mace'nln Hammad ibn Selenie kanallyla ... Huzeyfe ibn el-Yem
mln'dan naklettikleri hadiste Huzeyfe §Oyle der: Biz Rastllullah (s.a.) 
ile sahtlr yapt1k. 0 s1rada giin a~arml§tl ancak giine§ heniiz do~a
ffil§tl. Bu hadisi yalmzca Asrm ibn Ebti Necud rivA.yet etmi§tir kl, 
Nesei bunun tek kaldl.~m soyler ve burada fecrin yaklqt1~ mlnlsl
nm kastedildi~irii belirtir. Niteklm Allah Teala <<Onlar stirelerini dol
durunca; ya ma'rtlf ile tutuverin veya ma'rtlf ile btrakm.,, ayetinde 
lddet miiddetinin son bulmas1 yakla§mca, onlann ya eve tutulmas1 ve
ya ayrllarak b1rakllmas1 gerekti~ini ~ooylece ifade tmi§tlr. Hadisi bura
da belirlenen hustlsa hamletmek gerekir. Rasulullah (s.a.) sahtlr yap
ffil§, ancak fecrln do~du~unu zannetmi§, blr k1Sm1 iSg bunun farlana 
varamamt§tlr. Belef-1 salihinden pek ~ok ki§iden sahurun, fecrin yak
lqti~I ana kadar geciktirilmesine miisAmaha gosterildi~i rivA.yet edi
lir. Nitekim buna benzer nakiller Hz. Ebu Bekir, Orner, All, Abdullah 
ibn Abbas, Zeyd ibn Sabit ve ayr1ca tabiinden biiyiik bir kltle tara
fmdan rivayet edilmi§tir. Bunlar arasmda Muhammed ibn All, ibn 
Hii§eym, Ebu 'Miclez, ibrahim el-Nehai, Ebu Duha, Ebu Vatd bulun
du~u gibi ibn Mes'tld'un. arkadqlarmdan b~ka kl§ller de vardlr. Ke
zA AtA., Hasan, Hakem ibn ttyeyne, Mucahid, Unre Ibn Ziibeyr, Ebu 
~a'sa, Cabir ibn Zeyd'den de bOyle rivayet edilir. Ahmed de bu gO-
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r\i§e kail olmu§tur . . Biz bunlarm dayanaklanm ba§h ba§ma yazdigt
nnz oru~ kitabmda kaydettik. Hamd Allah'a mahsustur. · 

ibn Cerir tefsirinde baZI ki§ilerden nakleder ki iftar; nas1l gune
§in batl§lyla caiz oluyorsa, imsak da; g\ine§in dogu§undan itibaren 
vacib olur. Ben derim ki; ilim ehlinden herhangi bir ki§inin bu go
rii§u aya~m saglam basarak serdedecegini tahmin etmiyorum. <;un
ku Kur'an'm a~1k nassma aykmdlr. Allah Teft.IA.; <<Sizin i~in §afagm 
beyaz ipligi siyah ipliginden s~ilinceye kadar yeyin, i~in, sonra ge
ceye kadar orucu tamft.mlaym» buyuruyor. 

Buhft.ri ve M\islim'in Sahih'lerinde Kas1m kanahyla .. . Hz . .Ai§e' 
den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmU§tur: Bilal'in ezam 
sizi sahurunuzdan allkoymasm. <;unku o geceleyin ezan okur. ibn um
mu Mektum'un ezanrm duydugunuz zamana kadar yeyip, i~in. ·cunku 
o fecir doguncaya kadar ezan okumaz. Bu laf1z Buhari'ye aittir. imam 
Ahmed ibn Hanbel der ki; bize· Musa ibn Davud ... Kays ibn Talk ka
nallyla babasmdan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Fe
cir, ufukta uzanan fecir degildir. Ancak beliren kizilhktir. Ebu Davud 
ve Tirmizi de bu hadisi rivayet ederler. Ancak onlann metni §oyledir : 
Yukselen ve parlayan I§Ik sizi rahats1z etmesin. Klz1l I§Ik belirinceye 
kadar yeyin ve i~in. ibn Cerir der ki; bize Muhammed ibn Musenna ... 
Semure ibn Cundeb'den Rasulullah (s.a.) .m §Oyle buyurdugunu nak
letti : ~u beyazhk ve Bilal'in seslenmesi sizi aldatmasm. Fecir dogun
caya veya ~atlaymcaya kadar yeyin. Keza ibn Cerir, ~u'be ve diger
leri kanallyla, Semure ibn Ctindeb'ten Rasulullah (s.a.) m §Oyle bu- . 
yurdugunu rivayet _eder: Sizi Bilal'in ezam ve uzanan fecir, sahurdan 
ahkoymasm. Sadece ufukta u~U§tm fecir, sahurdan ahkoysun. ibn 
Cerir der ki, bana Ya'kub ibn Ibrahim ... Semure ibn C\indeb'ten Ra
sillullah (s.a.) m . §Oyle buyurdugunu nakletti: ~u beyazllk ve Bilal'in 
ezam sizi aldatm~m. Fecr u~u§tugu zaman sabaha kalkln. MUslim 
Sahih'inde bu hadisi Zuheyr .ibn Harb kanahyla isma.il ibn IbrAhim' 
den nakleder. · 

ibn Cerir der ki; bana Abd ibn Humeyd ... Abdullah ibn Mes'ud' 
dan nakletti ki; Rasulullah (s;a.) §Oyle buyurmu§ ·: Bilal'in ezam -veya 
sesleni§i dedi- sizden birini sahurdan allkoymasm. Qunku BilAI uyu
yanmizi uyand1rmak, ayakta olammz1 geri dondurmek i~in ez8.n okur. 
-veya seslenir demi§tir- Fecir ljoyle veya §Oyle (Hz. Peygamber eli
ni sl'k1p kaldlriru§, sonra pannaklanm a~nn§tir.) demek degildir ki 
oyle desin. ibn Cerir bir ba§ka yolla Teymi'den bu hadisi rivAyet 
eder. ibn Cerir der ki; bana Hasan ibn Zeberkan el-Nehai... Abdur
rahman ibn · Sevban'dan nakletti ki; Rasillullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§ : Fecir iki tanedir : Kurt kuyrugu glbi olan (fecir) bir §eyi haram 
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k1lmaz. Ama ufku sanp u~u.~an (fecir) namaz1 helal, yemeyi haram 
kllar. Bu hadis ger~ekten miirseldir. 

Abdiirrezzak der ki; bana ibn Ciireyc, Ata'dan nakletti ki; o ibn 
Abbas'm §oyle dedigini duydum, demi§ : Fecir iki tanedir. Gokyiiziinde 
parlayan (fecir) bir §eyi helal veya haram k1lmaz. Fakat daglarm ba
§mda beliren (fecir) i~meyi haram k1lar. AUt der ki; gokyiiziinde par
lamak demek, semada uzunluguna yay1lmak, demektir. Bu fecir oruc;lu 
ic;in ic;meyi ve namaz1 haram kllmaz. Keza hacc1 fevtettirmez. Ama 
daglarm ba§mda dagll1rsa, oru~lu ic;in i~mek haram olur, hacc1 da 
fevt eder. Bu hadisin ibn Abbas'la Ata'ya isnad1 sahihtir. Selef-i sali
hinden bir c;ok ki§i tarafmdan boyle rivayet edilmi§tir. Allah onlara 
rahmet etsin. 

Onemli Bir Mes'ele 

· Allah Teala; oru~ tutmak isteyen ki§i ic;in cinsi miinasebet, ye
mek ve ic;mek konusunda fecir vaktini sm1r klld1gtndan sabahleyin 
ciiniib olan ki§inin, gusiil edip orucunu tamamlamas1 gerekir ve bun
dan dolayt hi~bir beis yoktur. Dort imarmn ve seleften, haleften Cum
hur-u ulemanm mezhebi budur. Buhari ve Miislim'in rivayet ettikle
rine gore; Hz. Ai§e ve Ummii Seleme (r.a.) dediler ki; Rasulullah (s.a.) 
ihtilamdan degil ama cinsi miinasebette ·bulunmaktan dolay~ ciiniib 
olunca gusiil edip oru~ tutard1. timmii Seleme'nin hadisinin devamm
da <<Sonra ne orucunu bozar, ne de . kaza ederdi.11 ibaresi bulunmak
tadir. Miislim'in Sahih'inde Hz. Ai§e (r.a.) den nakledilir ki adarmn 
birisi; Ey Allah'm Rasulii, ben ciiniib iken namaz vakti gelip ~at1yor, 
oruc; tutaytm rm? dedi. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki :Ben ciiniib iken 
namaz vakti gelip ~atlyor ve orucumu tutuyorum. Adam dedi ki; ey 
Allah'm Rasulii sen bizim gibi degilsin. Allah senin gelmi§ gec;mi§ gii
nahlanm bagi§larm§tlr. Rasulullah (s.a.); Allah'a andolsun ki, ben si
zin Allah'tan en ~ok korkammz ve Allah'tan en iyi sakmmas1m blle
niniz olmay1 umanm, buyurdu. imam Ahmed ibn Hanbel'in... Ebu 
Hiireyre (r.a.) den naklettigi hadiste Rasulullah (s.a.) §oyle buyurur: 
Sizden biriniz sabah namazma niyet edildigi zaman ciiniib ise, o giin 
oruc; tutmasm. Bu hadisin isnad1 Buhari ve Miislim'ln §artlarma gore 
sahihtir. Buhari ve Miislim'de bu hadis, Ebu Hiireyre ve Fadl ibn Ab
bas'tan nakledilir. Nesei'nin Siinen'inde ise t.Jsame ibn Zeyd ve Fadl 
ibn Abbas'tan nakledilir. Ancak bu, merfu' degildir. Bu bak1mdan bil
ginlerden bir klSilll bu hadisi illetli saymi§, bir k1sm1 da onu benim
semi§tir. Bu gorii§te olanlar Ebu Hiireyre, Salim, Ata, Hi§am ibn Urve 
ve Hasan el-Basri'dir. Bir k1sm1 da uyurken ciiniib (ihtilam) olmakla, 
isteyerek ciiniib olma arasmda aynm yapmaktad1rlar. Bunlar Hz. Ai§e 
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ve Ummii Seleme'nin hadisine istinaden birirtcilere bir §ey gerekmedi
gini, Ebu Hiireyre'nin hadisine binaen ikincilerin orucunun ise ciiz 
olmadigmi soylemi§lerdir. Urve, Tavus ve Hasan'dan boyle nakledilir. 
Bir k1s1m ulema da farz oruc;la nafile oruc; arasmda aymm yaparak, 
farzm tamamlarup kaza edilecegini, nafilenin ise hic;bir zarar verme
yecegini soylemi§lerdir. Sevri; Mansur ve ibrahim el-Nehai'den bu go
rii§ii rivayet eder. Bu gorii§ Hasan el-Basri'nin de gorii§iidiir. Baz1 bil
ginler de Ebu Hiireyre hadisinin Ai§e ve Ummii Seleme hadisiyle nesh
edildigini iddia etmi§lerse de bu konuda tarihi bir beige yoktur. ibn 
Hazm; o hadisin bu ayet-i kerime ile neshedildigini soyler ki, bu da 
cirlden uzak bir ihtimaldir. Zira tarihi bir beige yoktur. Hatta tarihi 
verilerde ortaya <;Ikan sonuc; bunun aksidir. Baz1 bilginler de Ebu Hii
reyre'nin hadisinin Hz. Ai§e ve Ummii Seleme'nin cevaz ifade eden 
hadisini tamamlad1gtm soylemi§lerdir ki bu, gorii§lerin en yaktru ve 
sozlerin en derli toplusudur. Allah en iyisini bilir. 

((Sonra geceye kadar orucu tamamlaym.» ~er'i bir hiikiim ola
rak iftar; giine§in batt1g1 anda ca.iz olur. Nitekim Buhari ve Miisllm' 
de mu'minlerin emiri Orner ibn Hattab'dan nakledilir ki; Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§tur: 

«Gece §Uradan geldigi ve giindiiz de §Uradan gittigi zaman, oruclu 
iftar yapar.>> 

Sehl ibn Sa'd el-Saidi (r.a.) der ki; Rasulullah (s.a.) : 
. .... . . 

' L ~111_,4f l. ~:.. '\.JI j\·-~ . ~ . ..;:.-: v .}_ , ' 

<,tnsanlar iftarda acele ettikleri siirece hayr iizere kaim olurlar.>) 
buyurmu§tur. Bu hadisi Buhari ve Miislim de tahric; etmi§lerdir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Velid ibn Muslim .. . Ebu 
Hiireyre (r.a.) den Rasulullah'm §oyle buyurdugunu nakletti: Allah 
Azze ve Celie; kullarmdan en c;ok sevdigim iftan en c;abuk yapand1r, 
buyurmu§. Tirmizi bir ba§ka §ekilde bunu Evzii'den nakleder ve bu 
hadis hasendir, garibtir, der. 

Ahmed ibn Hanbel aynca der ki; bize Affan .. . Be§ir ibn Hassa
siye'nin harum1 Leyla'dan nakletti ki o §oyle demi§ : Ben ardarda iki 
gun iftars1z oruc; tutmak istedim. Be§ir beni men'ederek dedi ki, Ra
sftlullah (s.a.) bu tiir orucu yasaklad1 ve bunu Hlristiyanlar tutar siz 
Allah'm size emrettigi gibi oruc; tutun ve orucu geceye kadar tamam
laym. Gece bastmnca iftar edin, buyurdu. Bu sebeple sahib hadisler
de «visal" ad1 verilen iki giinii birle§tirerek hic;bir §ey yemeden oru~ 
tutmak yasaklanml§tlr. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki; 
bize Abdiirrezzak.. . Ebu Hiireyre'den nakletti ki, Rasulullah (s.a.) 
soyle buyurmu§ : Oru~;lan birle§tirmeyin. Sahabe-i giizin; ey Allah' 
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m Rasulu, sen birle§tiriyorsun, dediklerinde; RasUlullah (s.a.), ben 
sizin gibi degilim. Ak§am olunca Rabb!!n beni yedlrir, i~irir buyurmu§. 
Ebu Hureyre der ki; Sahabe iki g'iinu birle§tirerek oru~ tutmaktan 
vazge~mediler. Rasulullah (s.a.) iki gi:L"'l iki gece onlarla birlikte orucu 
birle§tirdi. Sonra hilali gordUler. Ve o:rJar1 tenkid ederek buyurdu ki; 
eger hilal gecikmi§ olsaydl ben de size onu arttmrdlffi. Bu hadisi Bu
hari ve Muslim, Zuhri'den tahri~ ederler. Keza birle§tirmeyi yasak
layan hadisi her iki imam Enes ve ibn Omer'den tahric eder. Hz. Ai§e 
(r.a.) der ki; Rasulullah (s.a.) mu'minlere rahmet olarak iki g'iinii 
birle§tirmeyi yasaklad1. Onlar dediler ki; ama sen birle§tiriyorsun. Ra
sulullah buyurdu ki; ben sizin gibi degilim. Rabb1m beni yedirir, i~irir. 
Orucu birle§tirerek tutmaktan nehy bir ~k §ekilde sabit olmU§tUr. Ve 
bunun sadece peygamlbere has ozelli'klerden oldugu belirtilmi§tir. Bu 
konuda Allah'm ona yard1m edip destek oldugu ifade edilmi§tir. En dog
rusu Allah'm Rasulullah'l, yedirip, i~irmesinin hissi olmay1p, ma'nevi ol
dugudur. Aksi takdirde hissi olarak yedirilmi§ olsaydt, orucu birle§
tirmi§ saytlmazdl ... Kim de gilile§ batttktan sonra, seher vaktine ka
dar bir §ey yemezse bu onun bilecegi ·bir §eydir. Nitekim Ebu Said 
el-Hudri (r.a.) der ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu : iki g'iin orucu 
birle§tirmeyiniz. Sizlerden birisi birle§tirmek isterse, seher vaktine ka~ 
dar ula§tlrsm. ()nlar dediler ki; ey Allah'm Rasulu, sen birle§tiriyor
sun. RasUlullah buyurdu ki; ben sizin gibi degilim. Ben yatt1g1m za
man beni doyuran yiyecegim ve su i~iren sAki'm vardlr. Bu hadisi Bu-
hari ve Muslim tahri~ etmi§lerdir. · 
· ibn Cerir · der ki; bize Ebu K'iireyb... Hatib ibn Ebu Belta'run 

Ummu Veled'inden nakleder ki, o sahftr yaparken RasUlullah · (s.a.) a 
rastlamt§. RasUlullah onu, yemege ~agrrmt§. Kadm ben oru~luyum de
yince, Rasulullah, siz nastl oru~ tutarstruz? buyurmU§. Ben tuttugum 
orucu Rasulullah (s.a.) a anlatmca o, Muhammed'in ailesinin visA! 
orucundan sana ne? _f?_alluru-, sahura · birle§tirmek sana ne? buyurmU§. 
imam Ahmed der ki; bize Abd.urrezzak ... Hz. Ali'den Rasulullah (s.a.) 
m seherden sehere orucu birle§tirdigini nakletti. ibn Cerir, Abdullah 
ibri Zubeyr ve diger selef-i salihinden rivayet eder ki; onlar da sayl11 
g'unlerde orucu birle§tirirlermi§. Ancak bunu, onlann ibadet §eklinde 
degil, riyazat olarak yapttklarma hamletmi§tir. Allah en iyisini bilen-

. dir. Muhtemeldir ki, onlar buradaki y8.sag1 §efkat babmdan bir yol 
gosterme olarak anlanu§lardlr. Nitekim Hz. Ai§~'nin hadisinde bu hu
sus, <1onlara rahmet olaiak» · diye ifade edilmi§tir. ibn Zubeyr, onun 
oglu Amir ve onlann yolunda gidenler, bu konuda· gu~lugu yegleyerek 
bOyle yap1yorlard1. <;unku kendilerini kuvvetli buluyorlardl. Nakledilir 
ki onlar, ba~rsaklannm yemekle tahri§ olma.mast i~in ilkin yagla if-· 
tar ederler ve sabrederlermi.§. ibn Zubeyr'den rivayet edilir ki; o yedl 
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giin ardarda orut; tutar ve yedinci giiniin sabahmda da en gtit;Hi ve· en 
saglam olarak kalkarml§. Ebu'l-Aliye der ki; Allah orucu gtindiiz · farz 
kllmi§tlr. Gece bastmnca isteyen yer, isteyen yemez. 

«Mescidlerde i'tikafta bulundugunuz zaman kadmlanmza yakla.q
maymiz.,, Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakleder ki; bu ayet Ra
mazanda veya Ramazan di§mda mescidde i'tikafa giren ki§iler hak
kmdadir. i'tikata girenlere i'tikaf siiresi bitinceye kadar, gece veya 
giindiiz kadmlara yakla§mayi Allah yasaklami§tlr. Dahhak der ki; 
adam, i'tikata girip de mescidden di§an t;Ikacak olursa, dilerse ka
nsiyla temasta bulunabilirdi. Nihayet Allah Teala «mescidde kaldigi
ruz siirece onlara yakla§maymn, buyurdu. Yani ne mescidde, ne de 
mescidin di§mda. Miicahid, Katade de bOyle dediler. Ba§kalarmm da. 
bu aye_t ininceye kadar bOyle yaptlgl rivayet ed.ilir. 

ibn Ebu Hatim der ki; ibn Mes'ud; Muhammed ibn Ka'b, MU
cAhid, Ata, Hasan, Katade, Dahhak, Siiddi, Rebi' ibn Enes ve Muka
til'in, i'tikafta iken han1mlara yakla.qllmayacagmi soylediklerini nak
letti. Bu nakil ulema katmda 1ttifak edilmi§ olan bir husustur. i'tikafa 
giren ki§i; mescidde bulundugu siirece hammma yakla§mak ona ha
rim olur. isterse ihtiyacm1 gidermek it;in evine gitmi§ olsun. Evinde 
ancak yemek veya def-i hacet i~in kalabilir. Daha fazla kalmas1 helal 
olmaz. KariSim opemez, onu -kucaklayamaz ve i'tikat'm di§mda ba§ka 
bir §eyle megul olamaz. Hasta ziyaretine gidemez. Ancak yolda yil 
riirken ona bir §eyler sorulabilir. i'tikat konusunda tafsilath hlikUm
ler i'tikaf bahsinde a~tklanml§tll'. Bunlardan bir k1sm1 uzerinde u~ema 
lema' etmi§, bir klSmi iizerinde ihtilat etmi§tir. Biz oruc; kitabmda bu 
konuda uzunca bilgi verdik. Hamd Allah'a mahsustur. 

Bu sebeple fukaha orut; kitabmdan sonra i'tikat kitab1m tasnH 
ederlerdi. Bunu yaparken Kur'an-1 Azim'e uyarlard1. <;unkii Kur'an-1 
Azim orucu zikrettikten sonra, i'tikafl bahis konusu yapm1§tlr. Oru~

tan sonra i'tikafm zikredilmesi Allah Teala tarafmdan i'tikifm oru~ln 
iken yap1lmasma dikkatleri ~ekmek icindir. Ya da Ramazan aymm 
son giinlerinde i'tikata girmeyi te§vik it;indir. Sunnet-i seniyye'de sa
bit oldliguna gore; Rastllullah (s.a.) Ramazan aymm son on gunun
de i'tikata girermi§. Allah Azze ve Celie 01 • .1 kendi katma yticel t tigi 
zamana kadar boyle yapml§tlr. Sonra e§leri de aym §ekilde i'tika.fa 
ginni§lerdi. Buhari ve Miislim'in .Sahih'inde mii'minlerin annesi Hz. 
Ai§e ve Safiyye'nin Hz. Peygamber mescidde i'tikatta iken onu 
ziyaret ettikleri nakledilmi§tir. Safiyye bir sure Rasulullah'm yanm
da konU§mU§ ve sonra ak§am iizeri evine gelmek ic;in dondilgiinde; Ra
sill.ullah (s.a.) onunla beraber evine getirinceye kadar yilriimti§. Evi 
Medine'nin yarundakl Usame ibn Zeyd'in eviymi§. Yolun bir ktsmma 
geldiginde, Ansardan iki ki§i onunla kar§Ila§ml§. Rasulullah (s.a.) 1 

Tefsir. C. III - F. 47 
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gOrU.nce, R·asftlullah (s.a.) 1n e§iyle birlikte o~asmdan dolayt ondan 
haya ederek hlzllca kac1p gizlenmeye cah§mi§lar. Raslllullah (s.a.) on
lara buyurmu§ ki; kO§mayrmz, o Safiyye'dir. iyi bilirim o benim e§im 
olan Safiyye'dir. 0 iki ki§i; Siibhanallah ey · Allah'm Rasulii, demi§
ler. Bunun iizerine Aleyhisselatii Vesselam Efendlmiz; §eytan adem
oglunun icerisinde kanm akl§I gibi sirayet eder. Ben sizin kalblerini
ze bir §ey veya bir §er sokmasmdan korktum, buyurmu§tur. ~8.fi1 mer
hum der ki; Rasulullah (s.a.) ooylece giinaha girmelerini onlemek icin 
ummeti tohmetten uzakla§tlrmak gerektigini ogretmi§tir. Halbuki o 
iki zat Rasullulah (s.a.) a kotii zan besleniekten sakmacak kadar Al
lah'tan korkan ki§ilerdi. Allah en iyisini bilendir. 

Ayet-i kerime'de gecen, ((Yakla§maktann maksat, cimft.' (cinsel 
temas) dlr. Cinsi temas ve bunun gerekleri olan; opme, sanlma vb. 
halle;rdir. Bir §ey vermek veya almak konustilla gelince; bunda bir 
beis yoktur. Nitekim Buhft.ri ve Miisllm'in Sahih'lerinde Hz. Ai§e (r.a.) 
den nakledilir ki, o §oyle demi§tir: Rasiilullah (s.a.) ben Adet halinde 
iken ba§Inl bana uzatudl ve ben onu tarardlm. Eve ihtiy8.c1 icin ancak 
girerdi. Hz. Ai§e der ki; bazan evde bir hasta, olurdu. Ben ancak g.e
cerken ona sual sorardlm. 

<<BU, Allah'm hudududur.>) Yani §U acikladlgumz, belirttigimiz, 
anlattlgimiZ oruc ve ahkam1yla ilgili husdslar, . bu konuda koydugumuz 
helft.l ve haramlar, ruhsat ve azimetler Allah'm bizzft.t te§vik edip, acik
laml§ oldugu Slmrlandlr. <<Sakm onlara yakla§Illaym.n Haddi tecft.Viiz 
edip a§maym. Dahhak ve Miicahid; <<bu Allah'm hudududurn kavlini 
i'tikft.fda cinsi miinasebet konusundaki hadleridir diye te!sir etmi§ler
dir. Abdurrahm8.n ibn Zeyd ibn Eslem <<Oruc gecesi kadlnlanmza 
yakla§mak size helal k1fmd1>> ayetini okumu§ sonra <<Geceye kadar 
orucu tamamlaYin>> ayetine gelince babam ve ilstadlanffilzdan diger
leri bOyle derlerdi ve bu ayeti bize okurlardl, demi§. -

<<i§te Ailah, ayetlerinl insanlara korunsunlar diye bOyle aclkla
ml§» Allah nas1l orucu, hiikiimlerini ve · tafsi18.t1m aclklaffil§Sa, diger 
hiikiimlerl de kulu ve habibi Muhammed'in dilinden oylece aclklaffil§
tlr. Ta ki insanlar nas11 hidayete ereceklerini, ve Allah'a nasll itaat 
edeceklerini ogrensinler. Nitekim rbir diger ayet-i kerime'de §Oyle bu
yurulur: ((O'dur kulun:1 sizi karanllktan aydln11ga ~Ikarnwu l~in apa
~lk ayetleri indiren.n 

----- t Z A HI----

Orucun siiresiyle iJgili olarak Tabressi §Oyle diyor: 
Buradaki l .,:,.- . ) eda t1 iki anlama gelebilir : Birincisi; ba'ziyet 
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an lamma gelir. Ve o takdirde mana, Iecrin bir klsrm demek olur. 
Yoksa fecrin hepsi anlarmna gelmez. Nitek~ ibn Ciireyc'den boyle 
rtvayet edilmi§tir. ikincisi beyan (a~Iklama) anlamma gelir ki bu; 
beyaz ipin a~1klamas1 mahiyyetindedir. Beyaz ip fecr demektir. Riva
yet edillr ki Adiyy ibn Hatim Rasuluilah (s.a.) a demi§ ki: Ben siyah 
ve beyaz iki klhc; koydum. Ve onlara baklyordum. Ama birbirir,den 
ayirdedemiyordum. Bunun iizerine Rasillullah on di§leri goriiniinceye 
kadar giilmii§, sonra buyurmU§ ki : Ey Hatim'in oglu bu gecenin ka
ranli~yla, giindiiziin aydmllg1d1r. ~u halde orucun ba§lamas1 bu va
ki1.ten itibarendir. (Ebu Ali, et-Tabressi. Mecma'ill-Beyan, I, 281) 

Konuyu, Mevdudi'de §Oyle a~1kllyor : 
Onceleri Ramazan geeelerinde cinsi miinasebeti men'eden a~1k 

bir emrin bulunmamasma ragmen, gene de miisliimanlar boyle bir 
harekette bulunmanm me§ru' olamiyacagi §iiphesine kap1ld11ar. Ba
Zllan ara s1ra zevcelerinin yanma su~ i§ler gibi sokulurlardl. Boylece 
suc;luluk kompleksinin geli§me tehlikesi bulunmakta idi. Bu sebepten 
Allah TeAll, onlan nefislerine kar§l davranl§lan dolaylSlyla ikaz edi
yor. Bilahare, boyle bir i§i huzuru kalple yapabilmeleri i~in, onu helal 
klldl. 

Keza, Ramazan ayinda yeme ve ic;me vaktinin tayininde bir an
lqmazhk mevcud idi. Baz1lan, yats1 namazmdan sonra ba§layarak er
tesi giinii giine§ batmcaya kadar ~en rn:iiddet zarfmda yemek ve 
~enin men'edilmi§ oldugu fikrinde idiler. Digerleri ise, bir kimsenin 
yats1 na.mazmdan sonra uyaruk kald1g1 miidde~e yiyip i~ebilecegini,. 

fakat uyuduktan sonra art1k agzma bir §ey koyam1yaca~m dii§iindu
ler. Kendi icatlan olan bu dii§'linceler sebebiyle, ekseriya huzursuzluk 
~inde bulunuyorlardi. Bu ayette, onlann yanll§ anlamalan bertaraf 

edilm.1§ ve oruc; miiddeti, imsaktan giine§ batmcaya kadar olarak tes
lt edllmi§tir. Yemek, i~mek ve zevcelerle cinsi miinasebete ise, gline§ 

batt1ktan imsak vaktine kadar miisaade edil~tir. 
Keza Peygamber Efendimiz, oruca haz1rhk olmak iizere, imsak

tan evvel sahur yenilmesini de tenbih buyurmu§lardlr. 
1slamiyetin ibadet ic;in ta'yin ettigi vakitlerin t>I~iisii, her mede

niyet c;a~nda ve d\inyarun her k1smmdaki insanlar taraf1ndan tatbik 
edilebilir mahiyettedir. Bu se·bepten dolay1d1r ki, dini ibadet i~in va-

t olc;illeri saatla degil de, g6kteki bariz i§aretlerle tesbit edilmekte
dir. Bu her memleket ve her ~agdaki insanlan tatmin edecek bir ol~ii 
olup, saatle ayarlanmas1 ancak ahvale gore bir kolayhk olsun diye ve 
gt>kteki i§aretlere sAd1k kalmmak §artiyle yap1labilir. Fakat bu i§teki 
hlkmeti anlayamayan insanlar, aktls1zca i'tirA.zda bulunurlar. Mesela, 

u olc;iiniin kutup ~evresinde tatbik edilemeyecegini, ~iinkll orada gun
diiz ve gecenin birkac; ay miiddetle devam ettigini soylerler. Fakat §U 
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husU.su unuturlar ki, sabah, ak§am, ogle ve gece i§aretleri ba§ka yer
lerde oldugu gibi ~utup mmt1kasmda da muntazaman goriiliir. Ve 
oralar da (kutup mmtikasmda) ya§ayanlar i§, oyun, uyku vesair hu
suslarda vakitlerini bu i§aretlerle diizenlerler. Saat bulunmadigi d~
virlerde, kuzey kutbu ~evresinin sakinleri bu i§aretlere gore i§ vakit
lerini tesbit etmekte idiler. 

«Geceye kadar orucu tamamlaym» ayetinin manas1 ise; orucu
nuzun son noktasi, gecenin ba&ladlgi noktad!r demektir. Keza, ge
cenin giine§ batmas1yla ba§ladigi malf1mdur. Onun i~in, ufuk da mii
§ahede edecegimiz giine§ batmas1yla oru~ bozulacaktir. Orada gece
nin kara ipliginin ytlkseldigini gormemiz orucun bozulacagma i§aret
tir. Aym §ekilde, §ark ufkunda fecrin ak ipliginin yiikselmesi ise, oru
ca ba§lanacagimn i§aretidir. 

§u husus ~~k~a anla§Ilmaktadir ki; islami nasslarda, orucun 
miiddeti hakkmda saniyesi saniyesine ve dakikasi dakikasma bir ke
sinlik yoktur. Oru~ vakitlerinin s1mrlannda bir hayli geni§lik m€vciid 
bulunmaktadir. Birka~ saniye veya birk~ dakika !ark, orucu zedele
mez. Gece karanl1~ garpta yiikselir yiikselmez, oruc tamamlanmi§ 
olur. Bu sebeple giine§in batl§mda oru~ bozulmahdir. Aym §ekilde, 
sabahleyin fecrin §ark ufuklanndan dogu§unda, yemek ve i~meye son 
verip oruc tutmanm smm ba§lar. Fakat burada da, bir kimse eger 
vaktinde kalkamami§ ise sahur yemegini bitirmek iizere hatta sabah 
fecrinin goriilmii§ olmasma ragmen miisaade vardlr. Bu husU.sta §U 
rnealde bir Hadis-i §erif mevcud bulunmaktadu: «Eger bir kimse sa
hiir yemegini yer iken, imsak vaktini Han eden miiezzili sesini !§itse 
bile yemegini bitirmelidir.>> 

Keza, garpta gecenin kara ipligi goziikiir goziikmez, hi~ geciktir
meden derhal orucun bozulmas1 emredilmi§tir. 

i'tikat, Ramazan aymm son on giiniinde yap1Ian ve nev'ine has 
husU.siyeti alan ihtiyari bir ibadettir. i'tikafa giren kimse; bir mes
cide kapamr ve mutad dini vazifelerine ilaveten biitiin zamamm Al
lah'a baglanmakla ge~irir. Onun biitiin diinyevi me§giiliyet, arzu ve 
nefsaniyet mislli §eylerden sarf-1 nazar eylemesi ve tabii ihtiya~lan 
haricinde mescidi terk etmemesi icab eder. 

Allah Teala tarafmdan ta'yin buyrulan hadlere dair · emrin ifade 
ettigi husus ~ok manidard1r. 0, hadlerin yalmzca ihlali men' edil
mekle kalmaJip aym zamanda o hadlere yak1a§llmamas1 da ihtar olun
maktadtr. Memnii' bir mmtlkanm hudiidlan etratmda dola§mak teh
likelidir. c;unkii orada dola§an kimse yanli§hkla o mmtlkaya girebilir. 
Bu sebeple onlann yakmma gidilme:si men'edilmi§tir. MiibA.rek pey- · 
gamberimiz aym mesele uzerinde ehemmiyetle durarak §Oyle buyur
mu§lardlr: ~<Her sultanm sm1rlanm1§ miilkleri bulunmaktadlr. Allah' 
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' 
m mUlkii ise haram ile helal ve hak ile bat:il hududlan ile sirurlan-
rm§tlr. Sm1rlarm yakmmda otlayan hayvanlar, giiniin · birinde oraya 
girebilirler.n Bu ag1k ikaza ragmen, maalesef islami hiikiimlerin ru
huna vak1f olam1yan baz1 kimseler sori hadde kadar gitmekte ISrar 
ederler. Ve baz1 «bilgilin kimseler de, son hududa kadar yakla§Ilma~ 
masm1 miisliimanlara ihtar eden ayru islami hiikumde kendilerine 
mazeret aramaga koyulurlar. <;ok ki§ilerin dogru yoldan aynhp, tu- . 
zaga dii§mesi bu yiizdendir. A§ikar olan §Udur ki, bir kimsenin, et
rafmda dola§Irken bu a~1k hudutlan terk etmesi ve oraYI ihlalden 
kendini korumas1 pek kolay bir i§ degildir. (Mevdudi, Tefhim el-Kur' 
an, I, 205 - 207) 

--..:.o<>o--

188 - Mallann1z1. aran1zda batll ile yemeyin. Ve in
sanlann mallanndan bir kism1n1, siz bildiginiz halde gu
nahla yemek iQin onlan hakimlere aktarmayin . 

. Yonetlcilere Verilen Mallar 
0 • 

Ali ibn Ebu Talha ibn AbbAs'dan naklen der ki, Bu lyet-i Rerime 
kendisinin ·mall olmadtgt ve bu konuda elinde apa~tk bir beige bulun
madl~l halde, bir malm kendisine lit oldu~unu iddil ederek hlkim
lerin yamnda davl a~an ve hakkm kendisinin Iehinde olmadl~mt bi
lerek hak sahibi oldu~unu iddia eden kimseler hakkmda nlzil olmu§
tur. Bu kimseler bile bile harlm yiyip, g(inlha girmektedirler. KezA. 
MiicA.hid, Said !bn Cubeyr, !krime, Hasan, KatA.de, Siiddi ve_ Mukatll 
ibn HayyA.n ile Abdurahman !bn Zeyd ibn Eslem'in §Oyle dedikleri 
rivlyet edilir: Sen zA.lim oldu~unu bile bile davA.c1 olma. Buhari ve 
Muslim'in Sahih'lerinde Ummu Seleme (r.a.) den nakledilir ki; Rasll
lullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : 

((Dikkat edin, ben sadece bir insamm. Bana bir ctava~1 gelir. neJK! 
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de i~inizden bir klsnumz. delilini ~ok daha guzel bir dille ifft.de eder 
ve ben onun lehine hukum veririm. Kimin i~in bir mU.slfunanm aley
hinde hukum vermi§sem o ate§ten bir par~acllr. Ya onu ta§lSm, ya da 
atsm.)) Bu ayet-i kerime ve bu hadis-i §eri,f gasteriyor ki; hft.kimin 
hukmu ger~ekte bir §eyi degi§tirmez. Kendiliginden harft.m olan bir 
§eyi - haram oldugu halde-- helal k1lmaz. Kendiliglnden . helal olan 
bir §eyi de -helal oldugu halde- harft.m k1lmaz. Hakim~ zahire gore 

· htikiim verir. Eger verdigi hukfun ger~ege uyarsa, htikum ger~ek olur. 
Aksi takdirde hakimin verdigi htikfunden dolaYI mukAfat1 vard1r. An
cak hile yapan da vebft.le girer. Bunun i~in Allah Teall «MallaniUZl 
aramzda · haks1z sebeplerle yemeyin» buyurmu§tur; Yani iddift.mzm bl
til oldugunu bile bile, soztiniizle. hakll ol.dugunuzu gas~rmeye ~all§
maymiz. Som-a Katade derki; ey ademoglu iyi l;lil rki; hakimin hukmii 
sel'lin i~ln haram1 helal kllmaz, bir bft.t1l seni hakh ~1karmaz. Hlkim 
ancak ·gordiigtine ve §ahidlerin §ehadetine gore hiikiim verir. Hakim 
be§erdir. Yamlabilir de, isabet edebilir de. iyi bilin ki; kime blt1l ko
nusunda lehte bir hiikfun verilmi§Se onun davas1 son bulmami§tlr. 
Allah, klylmet gtintinde onlar1 'birle§tirir. Ve haks1z olamn; dtinyada 
haklmm aleyhine alnu§ oldugu htikfunden, ~ok daha saglam, ~ok 'da
ha dogru hiikmii o zaman hakslz olarun aleyhinde verir. 

----- t Z A HI-----

Haksiz yere . ba§kasmm mallm yemek; tslam'da reddedilen ka
zan~lann ba§mda yerallr. Bu konuyu Re§id R1za §Oyle a~1kllyor: 

Buradaki yemekten maksad, mutllk §ekilde almakt1r. C!Almak» 
ta'birinin yemek kelimesiyle lfldesi, Arap dllinde bilinen bir kullanl§ 
§eklldir. Kur'!n'm nuzultinden once de bu ta'bir bu anlama kulla
mllyordu. Ta'birin men§Ci §Uradan gelmektedir : Yeniek, lhtiylcm en 
yaygm .bi~lmidir. Her ne kadar bazt ki§iler mallarm1 yemenin dl§mda 
ba§ka konularda harcamakta iseler de · bu, . yeme lhtiyacrinn ve btin
yeyi saglam tutmak isteginln en onem~l ve en yaygm istek oldugunu 
ortadan kald1rmaz. Mal yeme ta'biri, ~ogu k~rre bo§ yere harcamak 
anlamma kullamllr. - OUter ~de de kullanlldltl. Vlrkldlr.-

.Bo§- yere -demek olan T !Jljj~ ) kelimesi, bir §eyin ger~ek -kar§tll-

tl olmayan demektir. Bu · kelhned,en ( JU..,.,I ) kellmesi de tilretll
mi§tlr. Ve bu kelime kaybetme, zarar anlamina gelir. tsiA.m §eriatl 
ah§llagelen §eldiyle hakiki kar§lll~ olmakslZin veya .inal sahlbin~ n
zasl olmadan birinin mallru almaYl harlm klld1~ gibi mall fayclall ve 
ger~ek §eklin di§mda harcamayt da yasaklami§tlr. tJsta.ct Muhammed 
~bdU:h der ki; kendisine yetecek bir · i3 yapacak durumda oldugu halde 
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sadaka alan ki§ilere ald1klan §ey ha.ramdir .. Biz diyoruz ki nas11 boyle 
birine sadaka vermek haram ise o kimsenin sadaka n.1mas1 da haram
dJ.r. ~u halde mecbur olmadJ.kc;a bir mU.sliimanm sadaka kabul etmesi 

· helal degildir. Keza meobur kalan ki§i kendi kazanc1 ve c;abas1yla bu 
durumunu izale etmekten aciz olmadigi surece .sadaka almasi yasak
tlr. Ben d,erim ki; bundan c;ok daha belig olam; fakihlerin bu konuda 
zikrettikleri §U ornektir: Fukaha der ki; namaz. kllarken avret ma
hallini ortecek bir §eyi olmayan ki§inin, sadaka kabul ederek veya bi
risinden emanet elbise alarak namaz kllmas1 vAcib degildir. Qtinkii bu 
islam'm mukellef kilmadlgi bir mmnetin altma girmektir. 0 ki§i ~lp
lak .olarak namazm1 k1labilir. Bu bat1l §eyler arasmda faiz yas$ da 
vard1r. Qtinku faiz, halkm mahru kapitali veren ki§inin kar§Ihgmda 
bir §ey koymadan yemesidir. Buna benzer bir durumda kat kat faiz 
yiyenlerin durumudur. Ancak bu tur faizle selem arasmda fark var
dir. ~eriatm ruhu, · bu gibi ayetletle bize insamn · kimseye zarar ver· 
meden me§ru yollarla mal -kazanmas1 gerektigini ogretmektir. Kur' 
an bu husU.Su daha veciz §ekilde <<bAtil» terimfyle ifA.de ediyor. Qtinku 
halk arasmda batllm pek c;ok §ekilleri vardJ.r. MU.slfunanm, bA.t1l say
digl her §eyden ka"mmas1 gerekir . . Halkm goztinden uzak kalabilecek. 
ancak zamanla ortaya c;1kacak devlet adamlanna para yedil"'llek ve faiz 
yemek gibi konular · da bA.t1l teriminin i~erisihde yer ahr ( ... ) KezA. in
sanlan birbirine baglayarak kar§IhksiZ c;ali§tlrmak ic;in menfaatlan
nl gasbederek halka tecavtiz edenler de bu A.yetin muhtevA.s1 i~erisine 
girerler. Ya da c;ah§tlrdlgi i§c;min ucretini vermeyenler, az verenler de 
bu terimin ic;inde yer ahr. Her turlu tecA.vtiz, hile, sahtekA.rhk, goz 
bagc11Jk, karaborsac1hk da bunun ic;erisinde yer ahr. Qtinku onlar hal
km gozunu boyayarak, sahte ve degersiz §eyleri g(izel g6stermekte
dirler. Ba§kasma ger~ek olmayan ve dogru olmayan bilgiler vererek 
reklA.m yap1p ab§·Veri§te bulunanlar da bOyledir. Eger ahc1 gizli ta
rafmi bilirse, aldJ.~ veya satt1g1 §eyler hakklndaki kanA.ati degi§ecek . 
olursa onu satan ki§i bA.tii bir mall yemi§ · olur. · 

Kadmlann kocalan tatafmdan sevilmel~ri ic;in taktlklari bir ta
.lmn muskalar, buytiler, goz degmesini onleyici §eyler, Kur'an hatim
leri, saYih miktarda okl,lD.MU§ yA.sinler veya_ baZI zikirler de bAtll §ey
ler arasmda yer ahr. Bu gibilerin dinle alay etmeleri bazan o hadde 
ula§ttlaktadlr ki, tinlu baZI kimseler YA.sin ._ sllresini satmaktad1rlar. 
ihtiyt.c; gidermek veya oHilere rahmet ol~as1 i~in baz1la.n Ybin oku
makta ve her 8eferinde bir lpe bir dugfun · c;almakta ve ipi beraberinde 
t&§lmaktadJ.r. Y~.sin okutturacak ki§i gelince, uygun olan par:aJI allp 
adamm istedigi kadar saJida . dugumleri c;ozerek adama YA.sini ver
mektedirler. Bana bu vak'aYI ~eyh Muhammed Abduh derste anlat
rDI§tl. Biz baZI H1ristiyan papazlarm.m bu turden endtilujans ad1 al-
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tmda vergiler kestiklerini ve cennetten arsalar sattlklanm duyar ve 
onlarla alay ederdik. Nihayet ogrendik ki i~imizden de onlann ·yo
lundan ad1m ad1m gidip ay1mn inine dii§enler bt1lunmaktad1r. 

Muhammed Abduh der ki; bir iM.det i~in alman her ticret hal
km mahm batll olarak y~mektir. Asr-1 saadette ibadet i~in para aim
dig! bilinir §ey degild!: ilk ve. ikinci neslin soyledikleri .arasmda bunu 
g<>steren hi~bir ifade bulunmamaktadir. Kald! ki ibadetin para ile el
de edilmesi akhn kabul edecegi bir §ey degildir. Zira ibadet ancak 
niyet ve Allah'm nzas1n1 kastetmekle ger~ekle§ir. iba6etten maksad, 
Allah'm buyrugunu yerine getirmektir. Ne zaman bu niyete dtinya 
menfaatl gibi bir §aibe kan§Irsa, o davram§ Allah nzas1 i~in bir iba
det olmaktan ~1kar. Allah Teala ancak her ttirlii menfaat ve §aibe
lerden uzak olan ihlash amelleri kabul eder. ( ... ) 

Ben derim ki; §eriatl gonderen §8-ri'in dilinde bu gibi davram§lar 
§irk olarak isimlendirilmi§tir. Mesela Miislim'in ve dlgerlerinin nak
lettigi hadiste Allah Teala, ((Ben,. ortaklardan ortaga en az muhta~ 
olamm•) buyurmu§tur. Kim yapt1~ bir amele Benden ba§kas1m ortak 

,. ko§arsa enu ve ortagm1 ba§ba§a 'blrakmm. K1yamet gtinu oldu~unda 
muhurlu sayfalar getirilir ve Allah'm huzftrunda a~1llr. Allah TeAll · 
meleklerine; §unu kab'l11 edin, §Unu atm bu:Vurur. Melekler, Benin tz. 
zetin hakkl i~ln bunda. hayirdan ba§ka bir §eY gormedlk, derler. Allah 
TeAll; evet do~ru soylersiniz, ama bu beuden ba§kas1 i~in yap1Im1§t1. 
Ben bu gun a.ncak bentin nzAm1 kastedeni kabul ederim, buyurur. Bir 
ba§ka rivayette de melekler; biz ancak yapllan amelleri yazd1k. der- · 
ler. ve hadis ayru §ekilde devam eder. imam Ahmed ve Tirmtz! ile Ibn 
Mace'nin hadtsinde ise §Oyle buyurulur : Allah TeAll gelece~inden §Up
he olmayan bir gunde, oncekileri ve sonra.kileri toplaymca bir munadi 
§Oyle seslenir : ((Kim yapt1~ amelde Allah'da.n bqka birlnl ka.stetmit
se sevabm1 onun katmda arasm. Qtinkii Allah Teala ortaklardan en 
~k miistagni oland1r.)) ·· 

Bu hadisln · anlatmak lstedigl husd$; h~m ibadet etmek, hem de 
para kazanmak isteyen kimselerin durumudur. Bu kimselere pyet· 
para nrilmeyecek olsa da yine Kur'an okuyacak olanlard1r. Ama sa
dece para l~in Kur'an okuyanlar ve para verilmedi~l takdirde~ ne o 
hatml, ne de o kadar sftreyi veya zikir okumayacak olaniara gellnce; 
onlanu durumu daha ~irkin, gunahlan daha buytiktiir. Yaptlldan 11} 
bAtild1r ve me§rft saytlmaz. Ona ucret verenin de o i§ten iicret alamn 
eta aklbeti husrandlr. 

B..aZl fakihler Kur'an okumakla, Kur'an ogretmek arasmda ayi
. hin gozetirler. Kur'an ogretme i~in iicret almaya cevAz verirler. Ve 
bunu ilim tahsili olarak sayarlar. <;tinkti ogretme lle me§gftl olurken. 
ba§ka yonlerden kazan~ saglama imkam bulunmaz. Biz Kur'an og-
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retenlere para kazanmayt · caiz gormezsek, c;ocuklanrmza Kur'an oku
tacak kirnseyi bulmanuz mfunkun olmaz, derler Zamamm1z g~mi§ 
zamanlar gibi degild,ir. Eskiden oldugu gibi insanlar ilim yapmak ve 
ogretmek ic;in c;ah§Irken bunu Slrf Allah riZ~l ic;in onun nzasma nail . 
olmak i~in yapmamaktad1rlar. 

~eyh Muhammed Abduh der ki : Kim para kar§Illgi ilim ve din 
og-retirse, o kimse diger sanatkarlar ve c;ah§anlar gibidir. Onun yap- · 
t1g1 . i§ten dolayt sevab1 yoktur. Sadece dikkat ve . itinas1yla ihlas ve 

.samimiyetiyle ogrettigi ve talebelerine ogut verdigi takdirde sevab ka.
zamr. Be.q hatrrhyorum: bir zaman ~eyh Muhammed Abduh §oyle 
demi§ti : Hayrat vak1flardan maa§ baglanan ogretmenlerin, yanhzca 
ihtiyac;Iarm1 .;idermek ic;in ucret almalan icabeder. Ancak o zaman 
olzzat ogretmenlik gorevinden dolayt Allah'a iba.det etmi§ olurlar. Bu
nun · i§areti; gerek duymaymca iffet gosterip vak1ftan bir §ey alma
masidlr. Miiezzinler konusunda da, Kur'an ogreticileri konusunda soy
lenenler soylenmi§tir. Burada da ogretmenlikte oldugu gibi maksad 
ve niyet onemlidir. Ancak ma'rtlz kald1g1 dini bir mes'eleyi soran ki
§~ye para kar§11lg1 cevap vermenin ca.Iz olmad1g1 konusunda gorii§ bir
ligi vardlr. Qiinkii bilenlerin cevap vermes! farzdlr. ilmi gizlemek ya
saktlr. Ozet olarak diyebillriz ki; halkm mahm bat1l ile yemek hilkmu 
ic;erlsine, vehim, hUe, zarar ve bilgisizlik §A.ibesi bulunmadan ki§inin 
nzAs1 olmaks1zm allnan her •tilrlii mal glrer. Oliiler ic;ln veya dlriler
den cin ve §eytAnlann zn.ranm defetmek ic;ln Kur'an okutmak da bu 
§libell l§ler arasmda yer ahr .. Bunun mukabilinde para verenler, bil
mezler ve boylece olilnilil veya dlrinin faydalandlgml, dilnyada cln
lerin,. A.hirette azlbm defedileceglni samrlar. Herhangi blr konuda 

. §eriatm hukmiinii bilmeyen ki§i sahtekA.rlarm ve hilecilerln aldatll
masma haztr durumdad1r. Ev halkmm 'ogiit almas1 lc;in evlerde Kur'an 
okutmak ·bOyle deglldlr. Kur'an dinleterek ev halkmm lnancm1 tak
viye etmek, t1pk1 ogretmenin lllm . ogretmesi gibidir. Ancak okuyan ki
§iye iicret nlteliglnde olmaksiZin, ikrA.mda bulunmak IA.z1md1r. (Re
sid R1zA., Tefsir, el-MenA.r, II, 195-198) 

--oO~-
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189 Sana yeni dogan aylardan soruyorlar. De kL 
Onlar insanlann faydas1 ve haec ivin hirer vakit olvule
ridir. Evlere arka taraflanndan girmeniz birr degildir. An
cak birr; muttaki olan1nkidir. Evlere kapllanndan gelin. 
Allah'dan korkun ki, felAha eresiniz. 

Aylar'm Mahiyyeti 

Avfi, ibn Abbas'tan naklen der ki; ha1k Rasulullah (s.a.) a hila.I
lerden sordugtmda bu ayet-i kerime nazil olmu§tur. · Boylece onlar 
bor~lanrun geldigi siireyi, kadmlanrun iddetini ve haec vakitlerini og
renirler. Ebu Ca'fer, Rebi' kanallyla Ebu'l-Aliye'den naklederki; halk, 
ey Allah'm Rasi'llu aylar ni~;in yaratllrm§tlr? diye sorunca, Allah TeAl! 
bu ayet-i Celile'yi inzA.l buyurmu§. Allah mU.Slumanlann oru~ ve ifta
n, kadmlann iddeti ve bor<;larmm odeme suresi olarak aylan yarat
tlgmi belirtmi§tir. Ata, DahhA.k, Katade, SU.ddi ve Rebi' ibn Enes"ten 
de 'bOylece rivA.yet edilir. Abdurrezzak; Abdullah tbn Omer'den nak
leder ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Allah aylan insanlar i~in 
vak.it ol~U.Su kllrm§tlr. Onu gordugiinuz zaman oru~; tutun, gordugu
nuz zaman iftA.r edin. Eger hava bulutlu olursa otuz gunu · saym. Ha
kim bu hadisi MU.Stedrek~inde ibn Ebu RevA.d'm hadisinden nakleder 
ve der ki; o soylu, ~all§kan, A.bld ve guvenilir blr ki§iydi. Bu hadisin 
isnA.dl sahihtir, ancak BuhA.ri ve MU.Slim tahri~ etmemi§tir. 

Muhammed ibn CA.bir, Kays ibn Talk kanal1yla, babasmdan nak
leder kl, RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Allah aylan yaratmuj
tlr. AYI gord\igiiniizde oru~ tutun, onu gordiigiiniizde iftar edin. Eger 
bulutlu olursa otuz . saYlslm tamamlaYln. Ebu Hiireyre'nin hadisinde 
Ali ibn Ebu TAlib'den de ooylece nakledllir. 

<<Evlere arka taraflarmdan girmeniz Qirr degildir. Ancak birr mut
taki olamnkidir. Evlere kap1lanndan gelin.» BuhArl, Ubeydullah ibn 
MllsA. kanahyla ... Berrl'dan nakleder ki; o §Oyle demi§tir: Araplar ca
hilzyet devrinde ihrA.ma girdiklerinde, evlere .arka taraflarmdan gi
rerlerdi. Bunun iizerine Allah TeA.lA. · i§bu A.yeti inzA.l buyurdu. Ebu 
DA.VU.d el-TayA.lisl.. . BerrA' dan bOylece rlvlyet etmi§ ve demi§ kl; An
sA.r seferden dond\iklerinde hi~ birisi evlerine kapllanndan girmezdi 
Bunun iizerine bu lyet-1 kerime nA.zil oldu. · 

. A'me§, Ebp. SiifyA.n kanahyla, CA.bir'den nakleder ki; Kureyl}'liler 
hums (dindArhk) iddiAsmda bulunurlar ve ihrA.mh iken evlerine ka-

. pllanndan giretlerdi. AnsA.r ve diger araplar ise ihrA.mhyken kap1dan 
girmezlerdi. RasUlullah (s.a.) bir bah~ede iken, bah~enin kaplSlDdan 
dll}an ~1kt1. Kutbe ibn Amir el-AnsA.ri de onunla· ·btrlikte ~1kt1. Orada 
bulunanlar dediler ki; ey Allal).•m Rasi\lii, Kutbe tbn Amir t\iccar 
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bir adamdJ.r ve seninle beraber kap1dan ~1kh. RasUlullah Kutbe ibn' 
Amir'e neden benim gibi yaptm? dediglnde, o senin yaptlguu gordiim 
ben de oyle yapt1m, dedi. Rasulullah ben hwnus yap1yorum, dedigin
de o, benim dinim senin dinin~ kai'§lligrm verdi. Bunwi iizerine i§bu 
A. yet· i kerime nizil oldu. Bu hadisi ibn Ebu HAtim ve A vfi, ibn AbbAs' 
tan bu §ekilde rivayet ederler. Keza Miicahid, Ziihri, Katade, ibrahim 
el-Nehai, Siiddi ve Rebi' ibn Enes'ten de ooylece I'ivayet edilir. 

Hasan el-Basri der ki: Cahiliyet ehli olan Ravi~erden birisi yol
culuk etmek istedigi ve sefer maksadlyla evinden ~1kbg1 zaman evin
den ~1klp da tekrAr seferden vazg~erek evinde kalmak ist~rse, evin ka
piSmdan girmezdi. Aksine arka tarafmdan t1rmanarak girerdi. Bunun 
ilzerlne Allah Tella «Evlere arka taraflanndan girmeniz birr degil
dir ... .o buyurdu. 

Muhammed ibn Ka'b der ki; adam i'tikAfa girdlginde eve kapi
smdan gelmezdi. Bunun iizerine bu ayet-i kerime nA.zil .oldu. 

AtA. ibn Ebu . Rebah der ki; Medine halkl bayram torenlerinden 
dondiiklerlnde, evlerine arka taraflanndan girerlerdl ve bunun birr'e 
(iyiye) en uygun olaca~ru soylerlerdi. Bunun iizerine Allah TeAll bu 
A.yeti inzAI buyurdu. 

I<Allah'tan, korkun ki felaha eresiniz)) Allah'tan saklrun. Size em
rettigini yapm, yasakladlgrm brrakm. Boylece Allah'm huztlruna ge

. tirdiginlz zaman en miikemmel ~ekliyle sizi miikA.fA.tlandlnr ve kar§l-
hgrm verir. · ' 

----- t Z A HI-----

Aylar konusunu ele alan.Rizi §Oyle diyor; 

Aylann :VaiQt Ol~iisii Olarak Onemi 

:tkinci mes'ele : iyi bil · ki; Allah SiibhA.nehu ve TeAll Hazretleri 
zamam dart yonden belirli kllmi§trr: Sene, ay, .· giin ve saat. Sene, 
giine§ln felekin hareketinin tersi yonde, felek iizerindeki muayyen bir 
noktadan harekete ba§l&YJp, o noJ;ttaya gelinceye kadar hA.s1l olan za
mandan ibA.rettir. Astronomi bilginleri . bu IlOktaya doniim noktas1 
·(zod.iaque) derler ki; bu oglak burcunun ba§lang~cuhr. Ay ise; &Yln 

. kendine his yoriingesinde · muayyen bir noktadan hareket edlp tekrA.r 
o nokt&ya. doniinceye. kadar g~irdigi hareketten ibA.rettir. ,Aym en 
belirgin durumlan giine§le birlikte olan konumundan ibA.ret oldugp 
i~in, giine§le birlikte konumlannm ell belirgin noktas1 da Arabi ay
lardJ.r. Halbuki ay b~ vakitte yok olduktan soJ'Ira· meydana gelen ve 
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karanhktan g1k1p yeni dogan varhga benzemektedir. !§te bu noktaya 
aym vakti denmi§tir. Giin ve gece ise; giindoniimii noktasmdaki 
dairenin ufuk noktasmdaki daireden aynlmast veya yanm giin dal
resi noktasmdan aynllp gene oraya donmesinden ibarettir. i§te bu 
zaman ol~umiine giindiiz ve gece ad1 verilir. Sonra munecc.i.mler ya
nm gun dairesinin ta'yini i~in gundiiz ve gecenin ba§langtr; noktasi 
ta'birini kullanmi§lardir. Fakat mllletlerin ekseriyyeti giiniin ba§lan
gtcim; giine§in dogu ufkundan aynllp ertesi giin oraya donmesine ka
dar olan zaman, diye belirlemi§lerdir. Bu gorii§ii destekleyenler; gu
ne§in dogu~u zamamm onun yoktan var oldugu amru§ gibi degerlen
dirip o am ba~lang1~ k1lmay1 daha uygun gormii§lerdir. Gundiiziin 
zamam; giine§in yerin iistiinde oldugu siireden ibarettir. Gecenin za
mam da; giine§in yerin altmda oldugu zamandan ibarettir. islam 
§erlatine gore; miisliimanlar namaz, oru9 ve diger hiikumlerin vacib 
oldugu ana gore degerlendirerek giindiizii fecrin dogu§u vaktinden 
ba§laml§lardlr. (Fahreddin Raz1, Tefsir el-Kebir, V, 121) 

Kadi Beydavi de bu konuda ~u bilgiyi veriyor : 
((Onlar, Hz. Peygambere aym d.urumunun ve degi§ikli~inin nede~ 

nini sordular. Allah Teala Hz. Peyi:ambere onlara bu konuda beliren 
§U hikmetle cevap vermesini bildirdi. Aym durumunun de~i§ik olma
smdaki hikmet; insanlarm l§lerini dllze;:!lemek iizere aym vaklt 61-
~ti.sii olmas1, yine muayyen vakitlt::-l'~e yapttklan lbadetlerlrl zamamm 
onunla ogrenmeleridir. 6zellikle ha,;( !n edas1 ve kazas1 baktmmclan 
vaktin 8nemi ortadad1r. Ayette gc,,·.-1 ( ~~ .,JI ) kelimesi vakit ke
llmesinden ttiremi§ olan '· ..:... ·~ J l:.diillC.'i inin ~;oguludur. ~··akitle za· 
·man ve miiddet arasmdakl fafk :;?OY 1 ~,:it : Mutlak miiddet fele~in ba§· 
tan sona kadar harekctinin uzamasmdan, (imtidAd) iblrettir. Zaman 
taksim edilmi§ miiddet tir. Vakit ise herhangi bir ktsnu belirlenml3 
olan zamand1r. (Kadi Beydavi. Envar'iit-Tenzil, I, 274) 

A.lusi ise §oyle diyor : 
Yiice Allah'm bol §efkati ve nimetini hattrlatan genel tebUA'in 

durumuna yara§lr bic;imde ortaya ~1kan hikmetin af;1klanmas1 olarak 
aylar, insanlar ve haec igin vakit Olc;iilerid!r. ~oyle ki; onunla insan
la.r diinyevi i§lerinin zamamm ta'yin ederler. TicA.ret ztrht, oru~, 

iftA.r ve ozellikle de haec gibi belirli vakitlerde · yap1lan ibAdetlerin za
mamm ogrenirler. Qiinkii haccda gerek eda ic;in, gerekse kazA. i~in 
vakit bahis mevzuudur. · 

Eger ay giine§ gibi olsaydt veya aym §ekilde durup kalsaydl onun
la vakit ayarlamas1 miimkiin olmazdl. Bu sebeple RasUlullah (s.a.) 
onun batmi hikmetini sozkonusu etmemi§tir. Mesela aym te§ekkiilii
niin, muhtelif zamanlardaki durumlnnnm fa rklt olmast igin normal 
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veya sun'i sebep olmas1 bunun ornegidir. Bu hustis yerinde belirtilrni§ 
tir ve bu konuya kimse muttali' degildir. Eger ikinci §ekilde olursa bu 
ifade felsefi bir tisltiba biiriiniir. Ve geregme gore soylenmi§ denir. Bu 
durumda soru soranm sorusunu yerli yerince koyamami§ olmas1, onun · 
durumunun daha evla olduguna dikkatleri ~ekmek i~indir. Nitekim 
Sekkaki bu gorii§ii tercih etmi§tir.. Onunla beraber bir topluluk da bu 
gorii§ii benimsemi§tir. Bu takdirde ayet-i kerime, varid olan bir suale 
verilmi§ bir cevaptu. Suali soranlar sebebi degil, hikmeti sorrnu§lar
dir. Qiinkii sebep, onlarm g~imlerinin ve sonu~lanmn iyi olmas1yla 
alakah degildir. Peygamber ise hikmeti a~Iklamak iizere gondei:'ilmi~

tir. Bunun nedeni, baz1lannm vehmettigi gibi sahabe-i giizinin felse
fi delillere ve gozlemlere dayah heyet ilrninin (astronomi) incelikle 
rine muttali' olmamalan degildir. ~ayet, o peygamber otagmda yii
riiyen, fiitiivvet revakmda sefaya eren, ntirlarm aydmhg1yla kurtu
lan, kalplerinin rasadlanyla s1rlarm inceliklerine vak1f olan zevat 
hakkmda bu vehim dogru saJilacak olursa, bu onlarm degerini dii
§iirmez. Sadece --astronomi ilminde belirtildigi gibi- aym, giine§e 

· uzakhg1 ve yakmhgmm nedenlerinP. delalet eder ki bu §erlat ehlinin 
yamnda bat1ld1r. Qiinkii bu hususlarm hi<;birisi kesin olarak isbat edil
mi§ esaslara dayanmamaktadir. Mes'ele §Udur: Eski filozoflar bunu 
mutlak hakimin ibda' edi§ine uygun §ekilde tahayyiil etrni§ler. Nlte
kim efendimiz ~eyh el-Ekber (Muhyiddin ibn el-Arabi) Fiittihat isimli 
eserinde bu hususa i§aret etrni§tir. Ancak filozoflann bu gorii§lerinin 
hikmete dayanmayan ve ger~ege mutab1k olmayan miicerred hayil
lerden ibaret oldugu bildirilrni§tir. Nitekim filozof Her§el, ve onun pe
§inden giden modern rasad ve Zeyc ashabmm astrohomi konusunda 
oncekilerin gorii§lerinin aksini dii§iindiikleri gozlenmektedir. Bunlar 
giine§ merkezde, diinya ve Jildizlar ise giine§in etrafmda donmekte
dir, diyorlar. Ay ve giine§ tutulmasm1 da buna gore bini ediyorlar. Bu 
gorii§lerini delillere dayandlrarak muhaliflerini reddediyorlar. Ancak 
onlarm da gorii§leri kesinlik kazanrnl§ degildir. Kendi iddiAlanna go
re; oncekilerin bina ettikleri esasa dayanmaktadtrlar. Bini edilen kay
nak farkl1 olduguna gore goru§lerin ittifik e<lemeyecegi ortadadlr. 
iddia sahiplerinden birisi digerini reddedince her iki mezhebe de gii
venme imkam ortadan kalkar. Risalet kaynagmdan iktibas edilmi§ 
olan bilgiye donmek; efendilik ve hll.kimiyyet giine§inin l§Iklarmdan 
klVIlclmlar almak, yiice ~ari'in soylediklerine dayanmak icab eder. Bu 
konuyu iyice ara§tmp §eriat koyucunun buyrugunu en giizel an1ama 
hamlettikten sonra ona baglanmak hepsinden evlad1r. Lakin filozof
lann sayledikleriyle hakimlerin efendisi, gok ve yeryiizii halkmm ntt
runun soylemi§ oldugu §eyleri birle§tirmek miimkiin olursa bu konuda 
bir beis olmad1g1 gibi, bilginlerden zaJif aktlhlann ma'ruz kaldlklan 
pek ~ok §iipheleri defetmek i~in en uygun ve en dogru yol da budur. 
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Ancak bu miimkiin olmazsa sen §eriat meleklerinin iizerine indigi hik
met sahibinin hikmetine (Rasulullah) ba§vurur. ~airin dedigi gibi: 

«Hazanu soyledigi zaman dogrtilaym onu, 
<;iinkii sozlerin en dogrusudur Hazami'nin st>zii.» 
(Alusi, Ruh el-Meani, II, 71 - 72) 

Seyyid Kutub konuya daha ba§ka a~Ilardan bakarak diyor ki: 
Suale «ilmi11 bir cevap verilseydi, belki suali soranlann o giinkii 

astronomi bilgileri nisbetinde kii~iik bir fayda saglayabilirdi. Fakat, 
bU sahada esasll bilglyi elde edebilmeJeri i~in ellerinde baZI on bilgi
ler ve bir tak1m vls1talar olmas1 gerekirdi ki, bundan mahrUmdular. 
Bi.l sahadaki ilim sahiplerinin ilmi, akla dayanan pir taklm nazariye
Jerden oteye gidememi§ti. 

i§te bunun i~indir ki, Kur'·an-1 Kerim'in as11 gayest d1§mda ka
lan ve o · giin i~il'l be§eriyetin anlamaktan ~ok uzak bulundugu ilml ce
vaba liizum gorillmemi§ti. Zaten Kur'an, bu slhaJardaki ilmi mese
leleri halletmek i~in gonderilmi§ degildi. 0, bu ciiz'i mahimltm us- . 
tiinde daha biiyiik hizmetler i~in gelmi§ti. BaZI kimselerin ileri siir
diikleri gibi t1p kimya, astronomi ve benzeri bilimlerdeki . problem
lerin Kur'an-1 Kerim ta:r;afmdan ~oziilmesini beklemek -bir taklm 
haks1z tenki~Uere ra~en- hatadlr. 

Her ik1 grubun da bu ~1rpm1§1, Kur'an'm gayesini, vazifesini ve 
faaliyet slhas1m anlayamadlklannm delilidir. Bu kitlbm sahas1, biz
zat insanm kendisidir. insan hayat1d1r. Bu kitabm esAs vazifesi, mev
cudat ve mevcddatm yaratlh§1yla insanoglu arasmdaki ili§kilerle ala
kahdlr. Kainatm yapiSmda insanoglunun yerini ta'yin eder, onun Rab
bt ile olan miinasebetlerini a~tklar ve biitiin gii~ ve enerjisini kullana
bilecegi bir hayat nizaffil ikame eder... Bu tlkat ve enerjilerin arasm
da aa akli kudretler yer ahr ki, bu kudretler, ancak saglam bir is~ika
met verildigi zaman faydah olabilir. Kur'an'm verecegi bu istiklmetle 
insanoglu, biitiin enerjisini biraraya getirerek sonsuz ba§anlara ula§
mak iizere, tecriibelere ve Umi ara§tlrmalara girebilir. 

Kur'an'm ele ald1~ ve iizerinde i§ledigi madde, insanm bizzat ken
disidir. tnsanm tasavvur ve i'tikadl, anlaYl§ ve duygusu, hareket ve 
ameli, miin~bet ve alakalan ... Maddi ilimler A.leminde meydana 
getirilen ~e§itli bulu§lara gelince; bunlar insan aklma, tecriibelerine, 
insan akhnm ke§fettigl nazariye ve faraziyelere terk edilmi§tlr. zaten 
bunlar insamn yeryiiziinde haiife olu§unun tabii bir icab1 olarak ha
zirlanmi§ ve ona teslim edilmi§tir.. . Kur'an, insan f1tratma istikamet 
vermeyi hedef allr. Bu lstikamet, sap1t1p, bozulmamast ve kendisine 
bah§edilmi§ olan kuvvet ve eilerj'isini kullanabilmesi i~indir. Kur'an-1 
Kerim diger taraftan da :trisanoglunun i~inde ya§adigi hayat prtla.;. 
nm tanzim _etmekte ve onu blr yand.an Rabbi ile olan alakalannda, 
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dl~er taraftan kainat ile o~an ili§kilerinde takviye etmeye ~all§makta
d.Ir. Boylece kainattan bir ciiz' olan insaru, hayatm teferruati say1lan 
butiin sahalardan faydalanmak ve yerytiziinde hilafet vazifesini de
ruhte etmek babmda kendi ba§ma buakmailll§tir. 0 ytizden bu mev
zularda tafsilatll bilgiler vermiyor. <;iinkti verilmesi gereken o bilgl
lerin, insarun ·bizzat kendisi tarafmdan ara§tlnllp buluninas1 istenmek-
edlr. 

Ben bilhassa, §U Kur'an-1 Mti'bin'e onda olmayan §eyleri isnad et
meye ve Kur'an'm kasdetmedigi §eyleri uzerine ytiklemeye ve tlb, kim
ya, astronomi ve benzeri ilimlere dair ctiz'i bilgiler elde etmeye ~all§an 
cU.r'etkarlarm budalallgma hayret ediyorum ... Bu hareketleriyle Kur' 

n'1 btiytittip ulula§brdiklarmi saruyorlar .. . 
~tiphesiz ki Kur'an, kendi mevztiunda mtikemmel bir kitabtlr. Fa

kat Kur'an'm mevztiu, btittin bu Uimlerin fevkinde btiytik ve cesamet
dir .. . Zira Kur'an'm mevztiu, btittin bilgileri ke§fedip ondan fayda

lan.masrm bilen bizzat insarun kendisidir. Bu buytik kitap, akll nlme
inden faydalanarak tecrtibeler, tatbikat ve ara§t1rmalar yapan in-
noglunun bizzat kendi btinyesini islah ediyor. ~ahsiyetinin, nizanu

nm, aklmm ve fikrinin temellcrini saglamla§tmyor. Ayru zamanda 
lnsanda gizlenmi§ olan enerjl ve kudretleri, yerinde kullanabllmesinl 
temin ediyor.. . insam bir cemiyet nizam1 kuruyor.. . tnsan i«;in sag
lam dU§UnCe, tasavvur ve §UUru haz1rladlktan, insarun «;all§ma saha
SUU temin eden cemiyeti kurduktan sonra, artlk Kur'an, insaru, arq
tuma ve tecrtibelerinde, hata veya sevap i§lemesinde, ilmi ara§tlrma 
e tecrube sahalarJnda kendisiyle ba§ba§a b1rak1yor. Zft.ten ona, dii
fince, idrak ve tasavvuru i~Ltt saglam ol~iileri hazulami§tir. Mevctl

dltm mft.hiyeti, yaradaruyla olan irtibft.tl ve ciiz'leri arasmdaki mii
nAsebetin tabiatl hakklnda, be§erin al'8.§tuarak buldugu bir taklm · 
neticeleri, Kur'an'm zaman zaman kft.inattan ve ona dft.ir meseleler
den bahsetmesine baglayarak kat'i neticeler ~1karmak da dogru ol
maz. Ayru z 1.manda Kur'an'm zikrettigi sonsuz hakik!itlan be§er ak
hrun faraziye ve nazariyelerine baglamanuz da dogru degildlr. Hattft. 

anlann <<ilmi hakikab adl vercligl ve kat'i tecrtibelerle hiikiimler 
~dl~ meseleleri dahl Kur'an'm hiikiimlerine baglayamaytz. 

( ........ .... .. .......... .. ) 
Muhakkak ki Kur'an'm beyan ettigi hakikatlar, mutlak ve son

suz haldkatlardlr. Elde edilmesi yolunda kullandlg1 ft.let ve edevat ne 
!ursa olsun, insanoglunun yaptig1 ara§tlrmalarla ula§abildigi §eylere, 

$>DSUz ve kesin nazanyla bakamaytz. Onlar, insan tecriibelerinin hu
dtidu, mekft.ru ve vas1tas1 ile mukayyeddir . .. Kur'an hakikatlanru llmi 
metodlara gore degerlendirmek dogru degildir. Bununla onu birbiri
ne kan§tirma:mak gerekir. Kur'an hakikatlan, be§er ilminin vft.sll ol
dugu bulu§lann hepsini ihtiva etmektedir. 
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Bu, ilmi realitele.re klyasla ooyledir. Astronomik nazariye ve fa
raziyelerin, insarun dogu§u ve tekamiilti ile alakah gorii§lerin, insan 
ruhuyla yakmdan ilgili iddialann hepsi de bu nevi'dendir. Cemiyet
lerin dogu§u ve tekamiilii ile alakall faraziyeler de bundan pek farkll 
degildir. Ve bu ilimlerin bildirdigi §eylerin hepsi -baz1 beyinsiz
lerin dedigi gibi- ilmi hakikatlar mesabesinde degildir. iddia 
edilen birer nazariyeden ileri ge~;emezler. Ve yarm degi§meye
cegini de kimse iddia edemez. Bunlarm biitiin hiikmii, hadise
lerin tezahiiriinden ibarettir. Dl§ diinyada ve i<; alemde goriilen hal
lerin bir klsrmru tefsir etmektedirler. Bunlann ge~;erlilik derecesi, da
ha derin ve geni§ ara§tirmalarm yap1Imasma kadar devam edebilir. 
Binaenaleyh her zaman t adilata ve degi§iklige mahkumdur. 

Hatta yeni bir aletin ke§fi veya biit.iin bu gorii§lerin yeni bir yo
rum §eklinin bulunmas1yla iflas edip, ba§ &§ag1 dii§mesi de miimkiin
diir .. . 

Kur'an'm umumi i§aretlerini her an degi§ebilen -hatta kat'iyet 
ihtimali pek az olan- nazariyyelere baglamak evvel emirde bir metod 
hatas1d1r. Boyle bir ahlka kurulmaya ~ah§Ild1g1 takdirde §U ii~; husus
la kar§l kar~1ya kallnz: 

1 - Boyle bir anlayi§ her §eyden evvel dahili bir hezimetin ifa
desidir. Bunun neticesinde esAs hakimiyyetin ilimde oldugu, Kur'an'm 
ona tabi durumunda bulundugu vehmi dogar. Binaenaleyh, Kur'an'm 
hiikiimlerini ilme gore tesbit etmek veya Kur'an'1 ilimle tasdik etmek 
arzusu belirir. Halbuki Kur'an'm ortaya koydugu hakikatlar tam ve 
miikemmel hiikiimlerdir. ilim ise diin ka·bul ettigi bir §eyi, bugiin in
kar etmektedir. Ula§tlg1 hiikiimlei" mutlak olmaktan uzaktlr. Zi
ra ilmin bizzat kendisi, insanm bulundugu vasat, insanm akh ve 
kulland1g1 aletle mukayyettir. Biitiin bunlar gayet tabii ki mutlak . 
olmaktan ~;ok uzaktlr. 

2 - Boyle bir anlayi§, Kur'an'1 Kerim'in mahiyetini ve vazifesini 
yanli§ anlamak olur. Kur'an; degi§meyen, §ek ve §iiphe olmayan hak~
katlan, insanhgm tahammiil ve kudreti nisbetinde -kAinat ve kainat
taki ilahi s1rlarla-"- bagd9.§tlrarak yayar. Bu suretle, insanoglunun kat-. 
nattaki varhklarla tezad halinde y~amasun onlemekte ve onlan birbi
riyle bagda§tlrarak s1rlanm ,,9gretmekte, bunlan da yeryiiziiniin hila
feU vazifesinde istihdam etmektedir. 0 s1rlar, be§eriyete haz1r vazi
yette takdim edilmekte, lutf edilen ak1l nimeti sayesinde ara§tlrmalar 
yapmasl, ~;all§lp 0 esran ke§fetmesi istenmektedir. 

3 - Boyle bir anlayi§, her giin yeni bir §ekle giren ve dunnadan 
degi§en ilmi nazariyyeler kar§ISmda -kendimizi zorlayarak- Kur'an 
A.yetlerini devamll te'vil etme yollarma saptmr. 

i§te, biitiin bunlar - ·daha once de a<;1klad1gmuz gibi- hem ·ba§ll 
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ba§ma bir metod hatas1d1r, hem de Kur'an-1 Kerim'in yiiceligi ile bag
. da§ma:z. 

Fakat bununla asia ilmin ke§fetmi§ cldugu nazariye ve hakikat
lardan faydalanarak, Kur'an-1 Kerim'in kainat ve hayat hakkmdaki 
hakikatlanm ac;1klamaya c;ah§mayahm demek istemiyorum... Asla ... 
Onu kasdetmiyorum ... Hakk Teala: «Onlara bunun hak oldugu beli
rinceye kadar; ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi gosterece
giz.n buyuruyor. Bu i§arete binaen bizim, Rabb1rmzm ufuklarda ve 
nefislerimizde var~ttigi delilleri bulup ogrenmemiz gerekir. Bunlar iize
rinde tefekkiire dalmall)iz laz1md1r. Degil bunlar1 terketmek, bilakis 
o husus1arda bilgilerinilzi daha da geni§ietmemiz icab eder. Nas1l olur? 
Kur'an-1 Kerim'in ebedi . olan ayetlerini giinliik bulU§larla ifade etmek 
miimkiin miidiir? diyenler olabilir. Bu hususu bir misalle izah ede
lim. 

Kur'an-1 Kerim diyor ki: «0, her §eyi halk etti ve yerli yerine yer
le§tirdi.» 

Sonra ilmi incelemeler, ~inatta ak1llan hayrete dii§iirecek ince
liklerin ve dikkatin mevcudiyetini ke§fettiler ... Mesela diinyamtzt ele 
alallm. Diinyada hayatm miimkiin olahilmesi ic;in giine§ten bu kadar 
uzak bir mesafede bulunmas1, aya bugiinkii miktarda yakm olmast~ 

aym ve giine§in hacmma nisbetle hal-i haz1rdaki oranda bulunmas1 
§arttm Mihverinin bu kadarhk egikligi ve bugiinkii kadar hareket 
etmesi sathmm bu haliyle tekevviin etmi§ olmas1 laz1md1r. i§te an
cak bunlar ve benzeri binlerce hususiyet sayesinde yeryiiziinde hayat 
miimkiin olabilmektedir. · 

. Bunlarda meydana gelecek pek az bir degi§iklik yeryiiziinde ha
yatm mahvolmasma sebep olabilir. B411lann degil hepsi, bir tanesi 
bile bo§ bir tesadiifiin eseri ola;bilir mi? .. Asla. Bunlar Allah Teala'mn: 
((0, her §eyi yarattl ve yerli yerince yerle&tirdi.>> fermamnm delalet 
ettigi hakikatlar ciilnlesindendir. Bizim bundan istifade ederek, Al
lah'm kelamimn mediullerini, da.ha derin ve daha geni§ incelemeye 
tabi tutmamtz laz1mdir. §u halde bu gibi ilmi hususlarda c;ah§mak 
mahzurlu degildir ... Evet boyle bir c;ah§ma mahzurlu olmad1g1 gibi, 
c;ok liizumludur. Ve .miisliimanlarm bilmesi §art olan . §eylerdendir. 
Ancak dinen caiz olmayan husus §Udur : 

· Kur'an-1 Kerim diyor ki: «And olsun. Biz insam c;amurdan sii
ziilmii§ bir hiilasadan yaratt1k.n (Mii'minun, 12) 

Sonra tekamiil nazariyesi ortaya «;1k1yor. Darvin kalklyor; haya
tm tek bir hiicreden ba§ladigmi, bu hiicrenin de sudan ne§'et ettigini 
si:>yliiyor. Ve neticede insamn meydana gelmesine sebep oldugunu ile
ri siiriiyor... Bun ).In iizerine Kur'an'm bu nassm1 alarak hem en o na
zariyenin pe§inden hararetle ko§up, «i§te Kur'an'm kastettigi de bu
dur>> demek caiz degildir. 

Tefsir, C. III . F . 48 
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Hay1r . .. Bir kere bu nazariye surekli degildir. Bir astrdan az bir 
zaman i~inde, ne kadar ta'dilata ugramt§tlr? Daha sonra ugrayacagm
dan ba§ka ... Bilindigi gibi insan menisinde bulunan ccgenlern her §ah
sa ait hususiyetleri ta§tr. Bir cinsin, ba§ka bir cinse intikalini kat'i §e
kilde engeller. Haddi zatmda bu husustaki ilmi bilgiler henuz klstrdlr. 
Darvin nazariyesinin bir deger ifade etmedigi, artlk bugun bir ger
~ektir. Kur'an hakikatlan ise ebedidir. Kur'an'm beyan ettigi husus
larm ma da modern nazariyelere muvaf1k olmas1 icab etmez. Kur'an, 
sadece insanm meydana geli§inin esasm1 tesbit eder. Ve bu geli§me
nin tafsilatim zikretmez. Hedef ald1g1 nokta bakimmdan bu, nihaidir. 
Kur'an'da hedef alman nokta, insamn dogU§Unun esasldlr. Bu kadan 
yeter .. . Fazla~p yok ... 

Kur'an-1 Kerim diyor ki: ((Gune§ de kendi karargahmda cereyan 
etmektedir. » 

En son bilgilere gore, gune§ de hareket etmektedir. . . Modern ilim 
diyor ki: Gune§ kendi etrafmda bulunan ylld1zlara nisbetle, saniyede 
12 Mil'e yakm bir hizla hareket etmektedir. Fakat gi.ine§in de bir uye
si bulundugu saman yolu (galaksi) kumeleriyle birlikte ta'kib ettigi 
donti§ hiZI saniyede toplam olarak 170 Mil civarmdadir ... Bu astrono
mik bilgiler Kur'an ayetlerinin delalet ettigi §eylerin aynlSl degildir. 
Muhakkak ki bu rakamlar bize, surekli olmayan, her zaman degi§ebi
lcn nisbi hakikatlar vermektedir ... Kur'an ise, sonsuz bir hakikat ver
mekte ve gi.ine§in hareket ettigini bildirmektedir. Hepsi bu kadar ... Biz 
bu hakikatlan ilmi bulu§lara degil de, ilmi bulu§lan bu hakikatlara 
baglamak mecburiyetindeyiz. 

Kur'an-1 Kerim diyor ki: c(Goklerle yer biti§ik bir halde iket1 bi
zim, onlan birbirinden yanp ayirdiglmiZI, o ktifredenler gormediler 
mi?ll 

Sonra bir nazariye ortaya t;Ikiyor ve diyor ki: Yer, gune§'ten bir 
parr;a idi. Sonra ondan aynldi. Biz Kur'an'm nassm1 allp bu ilmi na
zariyeyi anlayabilmek ir;in, hemen onun pe§ine goturup desek ki, i§te 
Kur'an ayetinin bahsettigi mana budur ... 

Hay1r, Kur'an'm kastettigi mana, asla bu degildir. Bu, sadece ge
<;ici bir nazariyedir. ilmi isbat yonunden, bununla aym seviyede olan 
yeryuzuniin meydana geli§ine ait, daha birkar; nazariye vard1r. Fakat 
Kur'an'm belirtmi§ oldugu hakikat, hem ebedi, hem de mutlaktlr. Kur' 
an sadece yerin semadan aynlmt§ oldugunu bildiriyor . .. Ama bu nas1l 
oldu? Yerytiziiniin kendisinden aynld1g1 §ey nedir? Ayet-i kerime bu 
mevzua hit; dokunmuyor ... Bu ytizden ilmi faraziyelerpen herhangi bi
risine, ayete uygun olan son tefsir budur, denemez ... (Seyyid Kutub, 
Fi Zilal'il-Kur'an, I, 376 - 382) 

--Q()o,__ __ 

be 



Bakara. 190-l9;l) HADisLER.LE KUR 'AN-I KER.IM TEFSfR1 755 - ----------· ------

190 - Size harb a~anlarla, Allah yolunda siz de har- -
bedin. Ancak haddi a~may1n. $uphesiz ki Allah, haddi 
~anlan sevmez. 

191 - Ve onlan nerede yakalarsan1z oldurun. Sizi ~1-
kardiklan yerden siz de onlan c;akann. Fitne, katilden be
terdir. Onlar sizinle sav~mad1kc;a, siz de Mescid-i Haram'
da onlarla sava~may1n. Ancak onlar sizinle sav~1rlarsa, 
siz de onlan oldurun. !~te kafirlerin cezas1 boyledir. 

192 - Eger onlar vazgec;erlerse; ~uphesiz ki Allah, 
Cafur'dur, Rahim'dir. 

193 - Fitne kalmay1p, din de Allah'm oluncaya kadar 
onlarla sav~1n. Vazgec;erlerse, artlk zalimlerden b~ka
sma dii~manhk yoktur. 

Allah Yolunda Sava~ 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes kanahyla Ebu'l-Aliye'den nak
leder ki; o bu ayet-i kerime konusunda §6yle demi§tir : Medine'de sa
v~ konusunda nazil olan ilk ayet budur. Bu ayet nazil olunca Rasulul
lah (s.a.) kendisiyle sava§·anlara kaq1 sava§Iyor, kendisiyle sava~

maktan ka<;manlardan da uzak duruyordu. Nihayet Berae (Tevbe) su
resi nazil oldu. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de boyle dedikten 
sonra, bu ayetin Tevbe suresindeki : ccMti§rikleri buldugunuz yerde 61-
dilrun.)) (Tevbe, 5) ayeti tarafmdan neshedildigini sayler. Bu konu 
lizerinde dti§tiniilmesi gerekir. <;unku Allah Teala'mn ((Size harp a<!an
larlan kavli mtisliimanlarla sava§IP onlara dti§manllk edenlere karl}l 
tahrik ve te§vik i<;indir. Yani onlar sizinle nas1l sava~1yorlarsa. siz de 
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onlarla oylece sava§m, bl;lyui'mu§tur. Tl.pkl «Onlar sizinle topluca sa
Va§tlklan gibi . siz de mii§riklerle topluca sava§m» kavli gibi. Bu ayet-i 
kerime'de ise «Ve onlan nerede yakalarsamz oldiiriin. Sizi ctlkardtklan 

· yerden siz de onlan ctlkann» buyuruyor. Yani nasll onlarm hedefi si
zinle sava§mak ise sizin hedefiniz de onlarla sava§mak olsun. Onlar, 
sizi nas1l bulundugunuz yerden ctlkarnn§larsa, k1sas olarak siz de on
Ian iilkelerinden ctikarmaya ctah§m. 

<<Ancak haddi a§maym. f)iiphesiz ki Allah haddi a§anlar1 sevmez.)) 
- Allah yolunda sava§m, ancak bu konuda haddi a§IDaym. Hasan ef-Bas

ri'nin dedigi gibi; bu yasa~n i<;erisine i§kence yapmak, a§ln gitmek, 
~ocuklan, kadmlan ve sava§a kat1lmann§ olan ya§hlan oldiirmek, ra
hipleri, hahamlan katletmek, gereksiz yere agactlan yaklp, hayvanlan 
old,iirmek gibf yasak davram§lar da girer: Nitekim ibn Abbas. Orner ibn 
Abdillaziz, Mukatil ibn Hayyan ve digerlerl bOyle tefsir et~Ierdir. Bu
nun ictin Miislim'in Sahih'inde / Btireyde'den nakledilir ki; Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§ : 

' ' 
I \~~;;, - i ~;;.; ~ , IJ;·~ 1·. ~L ·'._( ·.; 1_,l,- ~ 
r-' J J .J .J J J , . ../ v ' 

, . , . - ~I ~~j ··~~,-r-\ 1/}1 t . 

. II' • , •• , "' , )• ,.. , 

- .I...U .J l_,l:.i; ~) 1_,1.:£~) 
-, 

<<Allah yolunda ve Allah adma gaza edin. Allah'a kiifredenlerle sa
va§m. Gaza edin, ancak a§ITl gitmeyin, gadretmeyin; intika~ almayin, 
yeni dogmu§lan ve ma'bed mensublanm oldiirmeyinl) Bunu· imam Ah
med ·ibn Hanbel ae rivayet eder. Abdullah ibn Abbas der ki; Rasulullah 
(s.a.), askerlerini gonderd!gi zaman, §Oyle buyururdu: Allah adma ~1-
kln. Allah ~dlna. Allah' a kiifredenlerle sava§m. Gadr etmeyin, haddi 
a§maym ve intikama yeltenmeyin. <;ocuklan ve ma'bed mensublanru 
oldiirmeyil). Bu hadisi Ahi}1ed ibn Hanbel rivayet eder. Ebu Davud'un 
da Enes ibn MAlik'ten menkul olarak bOyle bir hadis rlvAyeti vardu. 
BuhAri ve Miislim'in Sahih'lerinde Abdullah lbn Omer'den nakledilir 
kl; o _§oyle deml§tir: Rasulullah (s.a.) ·m baz1 gazalannda oldiirillmii§ 
kadmlar bulundu. Rasulullah (s.a.) bunun iizerine"" kadmlann ve ~ 
cuklarm oldiiriilmesinl nehyetti. . 

imam -Ahmed .ibn. Hanbel der ki; bize Mus'ab ibn Selam ... Rib'i 
ibn Haris'tan nakleder ki; o, Huzeyfe'nin §oyle dedigini duydum, _9e-: 
mi§tir: Rasulullah (s.a.) bize 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 er tane omekter-ver-

. di.Rasuluilah (s.a.)- bunlardan sadece olmeyi anlattl, digerlerini bl· 
rakt1. Ve dedi ki : Bir topluluk zayif ve gii~siiz idiler. Zulilin ve dii§
manllk ehli bir: topluluk onlarla sava§tl. Allah zayiflan azgu:tlara galip 
g-etirdi'.. Onlar dii§manlanna baskm gelip, onlan istedikleri gibi kullan-
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dilar. Tasallut ettiler. Allah Teala da o kavme kendisine ula§acakhln 
gtine kadar gazab etti. Bu hadisin isn~dl hasendir ve burada anlatllmak 
istenen mana §Udur : Bu zay1f topluluk gu~l\ilere baskin gelince, onlara 
§iddetli davrand1lar ve insanlara uygun du§meyecek bic;imde hareket 
ettiler. Bu azgmhk sebebiyle Allah .Teala onlara gazab etti. Bu · konuda 
rivayetler gerc;ekten pek c;:oktur. 

Cihaddan maksad; ruhlann sindirilmesi ve erkeklerin oldurtilme-
. si oidugU i~in, Allah Teala bunlarm i~inde bulunduklan ktifUr, §irk ve 
Allah yolundan allkoyma davraru§lanmn olfunden daha beter, claha . 
onemli ve daha a~r olduguna dikkat ~ekerek buyuruyor ki: C<Fit~. ka
tllden beterdir.» Ebu Malik der ki; yani sizin uzerinizde bulundtlfunuz · 
hal, oldurmekten daha ouyfiktiir. Bu ayet konusunda Ebu'l-Aliye, Mti
cahid, Said ibn Ciibeyr, Katade, ikrime, .Hasan, Dahhak . ve Rebi' ibn 
Enes dediler ki : §irk katilden daha beterdir. . 

C<Qnlar, sizinle· sava§madlk~a. siz de Mescid-i Harlm'da onlarla sa
va§maym.» Buhari ve Mti.slim'in Sahih'inde varid olduguna gore, Ha~ 
sU.lullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur.» 

_f.i ;.;.~_ ~Jq1 jf.·~z~ J ~~~:_f t;. -;.;·j.{'ilj ~~? ~ i1. ·~~~~ i.J\I~~l . . ' 

~ ~~I~:·~- ·~ -. 'A~::~ ;;QI ., Jl ;.., ;; • L .. ,. ' ,: : )~·- ~\:_~1 ~/~~ {; 
. • .~"-'. J >- . - -- t'- --- :e:._r_,._,.,. __ a: . - .v--r 

C<BU beldeyi Allah gokleri ve y~ri yarattl~ gtin harAm kllmi§tu. Kl· · 
yamet giinune kB.dar da Allah'm hadm klll§Iyla bu .JJelde harAmdir. 
Dogrusu bend~~ Ol1ce hi~ kimseye._ orada. ~~va§ h~lAl .olrnanu~tlr. ~. 
nim i~in sadece gtiniin belirli bir stiresinde helal k1lmd1. Bu bel de §U · 
anda Allah~m had.m k1ldl~ gibi klyA.met giiniine kadar haramd1r. A~a
Cl devrllmez, otu. kopanlmaz. Bir ki§i Raslllullah (s.a.) m burada sa
Va.§tigmi soyleyerek kendine ruhsat ~Ikarmaya ~ah§usa ona deyin . ki; 
Allah, Rasuliine sava§mak i~in izin verdi, ama size vermedi.>> Bununla 
Allah'm Rasulii ~alat ve selam1 onun iizerine olsun- Mekke'nin fet · 
hi giinu Mekke'deki sava§t kastetmektedir. Mekke, sava§la fethedilml§ 
tir. Burada Handeme (Mekke'de bir dag) yakmlannda onlardan baz1 
ki§ih~r oldiir\ilmu§tur. 11Ban§ i~inde kap1s1m kapayan emindir, mesclde 
glren emindir ve Ebu Sufyan'm evU!e giren emindir» denilmi§tir. 

11Ancak onlar slzinle sava§irlarsa, siz de onlan'oldiirtin. i§te kafirle
rin cezas1 ·bovledir.>> Allah Teala buyuruyor ki; katirlerle Mescid-i Ha
ram'da sava;jmaym. Ancak onlar sizinle ·sava.§maya ba.§larlarsa siz de . 
saldmy1 defetmek it;in bu takdirde onlarla sava§IP oldiirebilirsiniz. Ni
tekim Rastllullah (s.a.) Hudeybiye'de agacm altmda sava§mak iize-

- re ashabmdan biat alffil~tl. Ciinkii Kuren kabileleri ve onlaria dost· 
luklan olan kabileler bu noktada a§m davranmi§lardl. Fakat sonra 
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Allah Teala mtisliimanlara onlarla sava§mayi yasaklad1. Ve ayet-i ke
rime §Oyle buyurdu : «Sizi onlara muzaffer klld1ktan sonra Mekke bOl
gesinde onlann ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan geri tutan, sa . 
va§I onleyen O'dur. Allah yaptlklanm gorendir.» (Feth, 24) Daha son· 
ra Allah Teala §oyle buyurmu§tur: «Eger oradaki henuz tammadigl 
mz inanmi§ erkeklerle, inanmi§ kadmlan bilmeyerek ezmek suretiyle 
tiziintuye kap1lmamz ihtimali olmasaydl, Allah sava§I onlemezdi. Allah 
dilediklerine rahmet i<;in bOyle yapmi§tn . Eger inananlarla kafirler ay
nlmi§ olsalardi, ktifredenleri canyakiCI bir azaba ugrat1rd1.» (Feth, 25) 

((E~er onlar vazge~;erlerse, §Uphesiz ki Allah Gafur ve Rahim'dir.>> 
Eger onlar Han:m'de sava§maktan vazge<;ip, tevbe ederek islam'a ko
§arlarsa, Allah elbette ki giinahlanm bagi§lar. Allah'm haremgahmda 
mtisliimanlar Oldiirtilmti§ olsalar da Allah Teala'mn affedemiyecegi 
hi9bir gunah yoktur. Kim Allah'a tevbe ederse Allah tevbesini kabui 
eder. 

Daha sonra Allah Teala; t'itne kalmaymcaya kadar kafirlerle sa
va§I emretmektedir. ibn Abbas; Ebu'l-Aliye, Mucahid, Hasan, Katade, 
Rebi' ibn Enes, Mukatil ibn Hayyan, Stiddi ve Zeyd ibn Eslem bura
daki fitnenin §irk oldugunu soylemi§lerdir. 

«Din de yalmz Allah'm oluncaya kadar.>> Allah'm dini butun din
lere ustiin gelinceye kadar, demektir. Nitekim Buhari ve Mtislim'in 
Rahih'lerinde s?thit. olduguna gore, l!:bu Musa el-E~'ari der ki : 

"• '~£ i t 't~'li'', ~~~~\i,'', .. ~G...!,'I~'li' ~~~~~ ·' : .:.~~10·'' l•' cll.)~ '1.JIJ . • J ., ..r, .J . 1.1'. -1.1'7./ .:.r ~-- rJv;-.. .. , ... 

_. ~\ \ ,-_ •• ·,~ ,·,,;\' ~~~,1~', <- ':l'l~~·.- .:.~ :_,,, }' JlAi:~l t.'.J 
• ~ ~ ~ ~' ":41 '-'. ~ ~ '-',Y'-, iJ If ~, IJ_rJ , ~ -

((Rasulullah (s.a.) a; kahramanllk i9in, hamiyet i~in,. riya i~in sa
va§an ki§ilerin hc.ngisinin Allah yolunda sava§tlgi soruldugunda, ~oy

le buyurdu: Allah'm sozunun en ustun olmas1 i~in sava§an Allah yo
lundadir.>> 

Yine Buhari ve Mlislim'in Sahih'lerinde varid olduguna gore, Ra
siUullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: 

·;.c~ ~ tJ.:.;~, v1 ,~1.:; :1)~~~~. ~~, ~1'~1 v :t);•: ~~~~ ~~i ~i::..~:' 

~~ ~t:;.h 
(tinsanlar La ilahe illallah (Allah'tan ba§ka ilah yoktur) deyin-

ceye kadar ben onlarla sava§makla emrolundum. Bunu soylerlerse kan
lanm, mallanm benden korurlar. Ancak hak ile olan mtistesnadlr. Ve 
onlarm hesab1 Allah'a ~ittir.)) 
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«Vazgec;erlerse art1k zalimlerden ba§kasma dti§manllk yoktur.n 
Eger onlar §irkten vazge<;erlerse, mti'minlerle sava§mazlarsa, siz de on
lardan vazgegin. Qiinkii bundan sonra onlarla sava§an zalimdir. Ve dii$· 
manhk ancak zalimleredir. Bu, Mticahid'in; «ancak sava§anla sava§l· 
llr,» soziintin manas1d1r veya bu soziin takdiri bbyledir. Eger onlar sa
va§tan vazgec;erlerse, §irk demek olan zuliimden kurtulmu§ olurlar ve 
dolayisiyla artlk onlara dti§manhk kalmaz. Buradaki dii§manliktan 
maksad, sava§mak ve cezalandlrmaktlr. Nitekim Allah Teala §Oyle buyu
rur: ((Kim de size saldmrsa, size sald1rd1gi gibi siz d~ ona saldmn.» (Ba
kara, 194) Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §byle buyuruyor : «Bir kotii
liigiin cezas1 da misli ile kbtiiliikttir.» (§ura, 40) «Eger azab ederseniz. 
size yap1lamn aymyla azab edin. Sabrederseniz ,andolsun ki bu, sabre
denier ic;in daha iyidir.» (Nahl, 126) Bunun ic;in ikrime ve Katade za
lim; La ilahe illallah demekten kac;man kimsedir, demi§lerdir. 

Buhari «Fitne kalmay1p, din de yalmz Allah'm oluncaya kadar on
larla sava§m.)) ayeti konusunda der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar .. . 
Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; ona ibn Ziibeyr fitnesi esnasmda 
iki ki§i gelip demi§ ki, halk yapacagm1 yapti. Sen Hz. Omer'in oglu ve 
RasUlullah'm sahabesisin. Seni sava§a c;Ikmaktan ahkoyan nedir? Ab
dullah ibn Orner demi§ ki; beni Allah'm, karde§in kamm karde§e ha
ram k1lrn1§ olmas1 ahkoyuyor. Onlar, Allah Teala; <<Fitne kalmay1p, din 
de yalmz Allah'm oluncaya ka~ar onlarla sava§m» buyurmuyor mu? 
demi§ler. Abdullah ibn Orner demi§ ki: Biz, fitne kalmaymcay~ kadar 
sava§tlk. Din de yalmz Allah'm oldu. Siz ise fitne yaYJhp din de Al
lah'tan ba§kas1 ic;in olnncaya kadar sava§mak istiyorsunuz. Osman. Ibn 
Salih ... Natl'den nakleder ki : 
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<cAdanun biri Abdullah ibn Omer'e gelip dedi; ey Ebu Abdurrah
man, Allah'm te§vik ettigini bildigin halde seni bir yll hacca gidip erte
si y1l umre yapmaya, Allah yohmda cihada gitmemeye sevkeden §ey ne
dir? Abdullah ibn Orner dedi ki: Yegenim islam be§ §ey uzere bina edil
rni§tir :Bunlar Allah'a ve RasUliine iman, be§ vakit namaz, Ramazan 
orucu, Zekat ve Allah'm evini haccetmek. Adam dedi ki; ey Ebu Ab
durrahman Allah Teala'nm kitabmda §oyle dedigini duymadm m1? : 
11Eger mii'minlerden iki grup birbirleriyle savB.§lrlarsa, aralanm du
zeltin. Eger biri digeri uzerine saldmrsa, sahilranlarla Allah'm buyru
guna doniinceye kadar, savB.§In.>> (Hucurat, 9) Ve yine Allah Teala 
buyuruyor ki : <cFitne kalmay1p, din de yalmz Allah'm oluncaya kadar 
onlarla sava§In.>> (Bakara, 193) Abdullah ibn Orner dedi ki; biz Ra
sulullah (s.a.) devrinde boyle yapt1k. 0 zaman islam azmbkta tdi. 
Ki§i dini nedeniyle zorlan1yor, ya oldiiriiliiyor veya i§kenceye ugruyor
du. Nihayet islam hakim oldu ve fitne kalmad1. Adam dedi ki; Ali ve 
Osman hakkmda ne dersin? Abdullah ibn Orner dedi ki; Osman'a ge
lince Allah onu affetrni§ti, ama siz onun affedilmesinden ho§lanrnlyor
sunuz? Hz. Ali'ye gelince, o Raslllullah (s.a.) m amcas1 oglu ve da
madidlr. Abdullah ibn Orner eliyle gostererek dedi ki; i§te §U gordiit 
gunuz onun evidir.)) 

· tz A H I ----'---~ 

Muhyiddin ib:q el-Arabi bu konuda §oyle diyor : 
Sizinle sava§anlara; §eytan ve nefs-i emmAre gii~lerine k&r§l, Al

lah yolunda sava§m. Ancak onlarla sava§ta &§lri gitmeyin. Onlarm hak
lanru yerine getiremeyecek kadar oldiiriilmelerine vesile olacak sava§
. tan ka~mm, Sava§l hududunda durdurun. Ta ki kusur, fiitur ve tefrit . 
i~erisine dii§meyesiniz. Ciinku Allah a§Irl gidenleri sevmez. Qiinkii a§f
n gidenler mahabbet golgesinin dl§ma ~lkml§lar, adlletin kendisi olari 
vahdetin dl§tnda kalrnl§lardlr. Onlan gorduguniiz yerde oldiiriin. Yani 
hayatlanm yok edin. Fiillerini yapmaktan abkoyun, heveslerini kam~l 
darbeleriyle sindirin. Qiinkii nerede olurlarsa olsunlar, onlarm · hevesle-Ii 
rfthland1r. Ve onlari. gogiis ka',be'sinden di§an ~1kann. Sizi nefis bel· 

· desine lndirip, gonUI karargahmdan di§an ~1kard1klan gibi, gogiis ka' 
be'sini istill ettikleri zaman siz de onlan ~1kann. O:rilann fitnesi he
veslerine ibA.det etmeleri, kendl putlanna tapmalandlr. Bunlarm ar
zusunu kam~ilamak ve kiilliyeri oldurmek onlar i~;ln daha ag-Ird1r. Ve
ya sizin imtihln edilip denenmeniz ve gogiis ka'be'sinin istila ettigi za-
man ona kar§l imtihln · edilmeniz, sizin i~;in heveslerinizi koreltmek 
olan oliimden daha ag1rdtr. Orada elem daha ~ok oldugu ic;:in biitiinUy· 
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le kabiliyetlerinizi yok etmek demektir. (Muhyiddin ibn el-Arabi, Tetsir 
et-Kur'an'il-Kerim, I, 118) 

-- ---oOo--

JZ\%~ ~.G~~Gj.cpJ,q~~).~~~~ ~~~\ 
-~ ~ - ~ •• $,.,,._,I ... -..... ;'\}~·~}/. - -. ,,t. -: .... ~,,/" ...... ,~,\'~\""'"'\\ .... ,_ .... - ..... - . ~c~u >- !.'4 ~!J .. 

194 - Haram ay haram aya kar~Illktrr. Hurmetler 
kar~Ihkhdir. Kim size sald1nrsa, siz de tipk1 onun saldir
digl gibi ona sald1nn. Allah'tan korkuri. Ve bilin ki Allah 
~uphesiz takva sahi:P.lerti'Ie beraberdir. 

Haram Aylar 

ikrime, ibn Abbas'tan nakleder; Dahhak, Suddi, Katade, Miksem, 
Rebi' ibn Enes, Ata ve digerleri de derler ki; hicretin 6. y1lmda Ra
sulullah (s.a.) umre yapmak maksadlyla harekete ge~ince, mul}rik
ler onun Beytullah'a gitmesine engel oldular. HarA.m olan Ziilkade 
aymda peygamberi ve beraberinde bulunan miislilmanlan Beytullah' 
tan men'ettiler. Ertesi Yll Hz. Peygamber ve ber&~berindeki miislitman
lar KA'be'ye girdiler. BOylece Allah onlara klsas hiikmilnii uygulad1. 
i~te bu olay uzerine «HarAm ay haram aya kar§Ihktir. Hurmetler kar
§Ihkhdlr)) ayeti nazi! OldU. 

imAm Ahmed ibn Hanbel der ki; bize ishA.k ibn lsa ... CA.bir ibn 
•· Abdullah'tan §oyle dedi~ini nakletti : RasUlullah (s.a.), harlm ayda 

kendisiyle sava§Ilma<llk~a sava§mazdl. Sava§ haZirh~l yapml§ olursa, 
- harA.m aylar bitinceye kadar beklerdi. Bu hadisin isna4J. sahihtir. Bunun 
!~in Raslllullah (s.a.) Hudeybiye'de konaklaml§ken, Mekke'de mil§rik
lere el~i olarak gondermi§ oldu~u Hz. Osman'm Oldurtildu~u haberini 
almca 1-ioo ki§i olan ashA.bmdan mii§riklerle sava§mak uzere a~acm 
altmda biat aldl. Ancak Hz. Osman'm oldurulmedigi ·haberini almca, 
bundan vazge~ti ve ban§a kariat a~t1. BOylece olanlar oldu. 

KezA. Huneyn sava§mda da HevA.zin kabilesiyle sava§may1 bltir
dikten sonra, yenilenlerin Tait'te' karargA.h kurduklar1m o~renince, 
Taite yoneldi ve oraYl muhasara etti. Taif manciruklarla muhasara al
tmda iken, Ziilkade aYl girdi. Bu muhasara kirk gun kadar devam etti. 
BuhA.ri ve Miislim'in Sahih'lerinde Enes tbn Mftlik'ten -nakledildl~lne 
gore; ashab arasmda sava§m uzun sure devam ettigi goril§il belirince 
Rasulullah Taif'i muhasaradan vazge~ti ve Taif fethedilmedi. Sonra 
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Mekke'ye dondu ve Ci'rane'de umre yaptl. Orada Huneyn ganimetlerini 
dag1tt1. Hz. Peygamberin bu umresi hicretin 8. senesindeydi. Allah'm 
salat ve seHtmi onun uzerine olsun. 

uKim size saldmrsa, siz de t 1pk1 onun saldird1g1 gibi ona saldmn:» 
Allah Teala, mti§rikler hakkmda dahi adaletli davranmay1 emretmi§tir. 
Nitekim, uEger cezalandmrsamz, sizin cezalandmld1gmtz gibi siz de 
cezalandmn» buyurmaktadir. Bir diger ayet-i kerime'de de, <<Bir ko
tiilugiin cezas1 dengi bir kotiiliikttir» buyuruyor. Ali ibn Ebu Talha, ibn 
Abbas'tan nakleder ki; bu ayet-i kerime, mti.slumanlarm gticti.ntin bu
lunmadigl ve cihad emrinin gelmedigi Mekke doneminde nazil olmu§
tur. Sonra Medine doneminde gelen cihad emriyle neshedilmi§tir. tbn 
Cerir bu sozti. reddede1;ek der ki; aksine ayet Medine'de nazi! olmu§tur 
Ve Umre el-Kadiyye'den sonra inmi§tir. Bunu Mti.cahid merhum farke 
dememi§tir. 

((Allah'tan korkun ve bilin ki Allah §ti.phesiz Takva sahipleriyle be
raberdir.n Allah'm mti.'minlere itaat ve takva konusundaki bir emridir 
bu. Ayr1ca destekleyerek zafere ula§tlracagmi ha·ber vermektedir. 

---- i Z A H I -----

Mekke Doneminde Cihada Nit;in tzin Verilmemi~ti? 

Mekke doneminde cihada neden izin verilmedigini ele alan Seyyid 
Kutub §byle diyor : 

Mekke'de cihadm men'edili§inin birinci sebebi olarak, biz ~unu 
gortiyoruz : Her §eyden evvel, emre uymaks1zm kumandaya boyun eg
mek ve izni beklemek i~in, mti.'min araplarm sab1r husii.sunda nefisle
rinde bir arzu meydana getirmektir. Zaten onlar, cahiliyet devrinde §id
detli hamaset sahibi idiler. ilk davette hemen ko§uyorlardl. Zulme da
yal)amlyorlardl. .. Bu ummete tevdi edilen o bti.yiik vazifeleri yti.klenmek 
i~in, bu nevi ali§kanhklan zaptetmek, bl~Ulu ve tedbirli bir kumanda
mn emrine itaat edip takdirine ve tedbirine boyun egmek i<;in zaruri 
tdi. Hatta bu itaat, hamasete ve patlamaya ilk davet anmda harbe ko§
maya ah§IDI§ olan sinirler hesabma da olsa ... i§te bu yti.zden Orner ibn 
Hattab gibi insanlar, hamiyetini, Abdtilmuttalib oglu Hamza gibi kim
seler enerjilerini ve bunlara benzeyen diger mti.slumanlar, her ttirlu §id
det hareketlerine kar§l sogukkanhhklanm muhataza ederek, sabirla 
kar§lllk veriyorlardi ve sinirlerine hakim halde, sadece Rasulullah'm 
i§aretini bekliyorlardt. BtiyUk kumanda makammdan gelecek e:r:nirlere 
boyun egiyorlard1. Halbuki bu kumanda makammdan gelen emir, ken- · 
dilerine: uEllerinizi ~ekiniz, namaz k1hmz ve zekat veriniz•> diyordu. 
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Ve bOyle bir zamanda o emir sayesinde, ulu bir vazifenin hamili nefis~ 
ler infiale dii§tince, hamiyetle itaat arasmda uygun bir denge kura~ 
bilmi§lerdi. 

ikincisi ise araplar, gururuna ve onuruna ~ok dti§ktin bir toplu~ 
luktu. Mtisltimanlarm arasmda, araplardan gelecek her harekete bire 
iki kar§lhk verecek kimseler yok degildi. Fakat mi.isltimanlarm eziyet~ 
lere tahammtil edip sab1rla kar§Illk vermeleri, gururuna dti§ktin olan 
araplann gontillerini ok§aYlp islam'a kar§l sempatilerini artlrabilirdi. 
Nitekim Kurey§liler: Ha§imilere boykot ilan edince, bu ger~ek ortaya 
~1km1§t1r. Ha§imilere kar§I bask1 harekat1 fazlala§mca, gurur ve onur 
sahibi kimseler kar§l ~lktllar. Yaptlklan anla§may1 muhtevi sahifeleri 
par~alay1p attllar. Ve boylece o badire de, Mekke~i Mtikerreme'de ta'kib 
edilen pasif mukavemet sayesinde bertaraf edilmi§ oldu. Hz. Peygam
berin hayat ve siretini bir hareket ve taktik mihveri olarak ara§tlrdl
gimizda, bu hususlar a~1k~a ortaya ~1kar. 

U~tincti olarak, islam, Mekke'de her evi kanh bir sava§ sahnesine 
~evirmek istemiyordu. Zira ilk mtisltimanlar, mti§rik ailelerin birer fer
di idiler. Her evde mutlaka birka~ ki§i mti§rik idi. Ve mtisltiman olan 
kendi evladlanna, her ttirlti eziyetleri reva gormekten ~ekinmiyorlar~ 
d1. Onlan dinlerinden dondtirmek i~in ellerin~_ geJen her §eyi yap1~ 
yorlard1. Aym zamanda bu eziyet plamm tatbik eden-.te§kilath bir sulta 
yoktu. ~ayet mtisltimanlara o gun kendilerini koruma izni verilmi§ ol
saydl, bu her evin bir mezbaha ve sava§ alam haline gelmesi, her yu
vadan oluk oluk kanlar akmas1 demek olacakti ... Boyle bir §ey kabile 
ve kavmiyet hissiyle yeti§mi§ olan araplarm goztinde islam'i; yuvalar 
y1kan, aileler arasmda fitne alevlerini atf§leyen bir tefrika daveti ha
line sokacakti. Ve neticede ya mtisltimanlarm toptan mahvma veya ba~
ka yollara ba§vurmalarma sebep olacaktl. 

Halbuki hicretten sonra durum hi~ de bOyle degildi. Mtisltimanlar 
mtistakil bir birlik kurmu§lardl. Kar§Ilannda kendilerine dti§man Mek
ke'li te§kilatlanml§ kuvvetler yer ahyordu. Mtisltimanlara kar§l ham
lelere giri§ip ordular haz1rhyorlard1. Binaenaleyh bu durum, Mekke'de 
her mtisltimamn mti§rik aileler i~indeki ferdi durumundan ~ok aynydl. 

I§te Mekke'de mtisltimanlann, fitne ve eziyetlere kar§l mtidafaada 
bulunmalanm engelleyen hikmetin gerisinde insan nazarma beliren 
sebeplerden baz1lan bunlard1r ... Bunlara ilaveten denilebilir ki; o za
man hentiz mtisltimanlar azmhkta idiler, Mekke'de muhasara altmda 
.bulunuyorlardi. Bu durumda mti§riklerle a~tktan bir sava§ kumanda
sma sahip bir topluluk halinde sava§a giri§Selerdi, toptan oldtirillebi
lirlerdi. Halbuki Allah onlarm ~ogalmalanm, emin bir kaide etrafmda 
yerlerini almalanm istedi. Sonra da mtiteakiben muharebe izni verdi. . . 

Ne §ekilde olursa olsun, muharebe ahkami, bundan sonra yanm-
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adadaki islam hareketinin §artlanna .uygun olarak, . tedrici §ekilde sey
rine <.levam etti. Daha sonra yanmadamn dl§mda a:yru §ekilde geli§ti. 
Henuz yeni inen bu ayetler, · iki ordu arasmdaki c;atl§mamn ba§langi
cmdaki durumun icablarma uygun olarak bir tak1m huk\imler ihtivl 
ediyordu ... islam ordulanyla §irk ordulan ... aym zamanda bu hukumler 
umumi bir vecihle slbit kalan ve prensib yon\inden Tevbe suresindeki' 
ayetlerle c;ok az ta'dilata ugrayan huk\imler halinde blki kaldl ... 

Bilindigi gibi islam, en son ilahi nizamdlr. Bu · akide, be§er hayab
nm temel kaidesi ve biitiin insanhgm hayat nizam1 olmak ic;in gelmi§
tir. Bu akide, islai:n ununetinin, be§erin mevcudiyeti, be~er varhgmm 
gayesi hustisunda kamil ve §amil bir mefkureden dogan alelll§iimul ku
rnanda mevkiine yiikselmesini te'min etmek ic;in gelmi§tir. Allah ka
tmdan inen Kur'an-1 .Miibin, biitiin bunlan ac;1klayan bir · anayasad1r. 
tslam'm kumanda ettigi bu hay1rh te§ebbiisten ba§ka hie; · bir hayu 
yoktur. · Butu.n cahiliyet nizamlarmda haJlrdan eser bulmak imkan
SlZdlr. Be§eriyet, islam'm gol,gesinde yiikseldigi ulvi seviyeye, hie; .· bir 
zaman yucelememi§tir. Bu nimete denk ,diinyada hie; bir nimet yoktur. 
Btl nimetten istifade edebilme §erefine nail olmak da aym §ekildedir. 
tnsanhk alemi islam nizammdan mahrum blraklldlgl takdirde, biitiin 
kurtulu§ yollanm ve ba§an c;arelerini tamamen kaybeder. Ve insanhgl 

· bu haJlr nizammdan mahrum . buakanlar kadar, insanm insanhgma 
tecavuz eden bir zalim bulunamaz. tnsanoglu ile Hallk Teala'mn is
tedigi yuceligin, nezafetin, saadetin ve kemalin arasma girmek iste· 
yenler, §Uphesiz kl en biiyiik zalii:nlerdlr. 

Binaenaleyh, bu, alem§iimul ve ilahi davetin biitiin insanhga ula§· 
mast ve teblig edenlerin kar§ISma c;tkan butiin sulta ve engellerin yl
kilmast §artttr ... 

tlahi davet ula§tlktan sonra kabul edip etmemekte -herkesln hiir 
o1up, itaat edenleri engelleyici bir mania ve sultamn bulunmamas1 da, 
elbette bir insani haktir. Bir tak1m kimseler Allah'm davetini kabftle 
yana§mazlar da kac;m1rlarsa ilahi davetin yoluna devam etmeslnl onle
meye. haklan yoktur. Yaptlacak muahedeler dahilinde hiirriyet ve gu.,. 
veni te'min etmek ve miislUmanlarm hie; bir dii§manla kar§lla§madan 
kendi davalanm teblig edebilmelerini saglamak §artt1r ... 

Allah'm hidayet bah§ettigi lnsanlardan bir ki§i, §ayet bu dav~te 
gonUl verirse, art1k kimse onu eziyet veya fitne taktikleriyle yolun
dan ~evirmeye kalkl§mamahdu .• lh h yolundan men' eden ve insan~ 
Ian hidayet nurundan uzakla§ttran bir nizamm sultasmm olmamasm1 
~temek de mii'minlerin gayet tabii b ir hakl\tdtr. Eziyet ve fitnelere ma' 
rilz kald1klan vakit, miislumanlarm kendilerini kuvvet kullanarak mu
dafaa etmeleri, dini bir vazifedir. i'tikad hurriyetini te'minat altma al
mak, Allah'm hidayetine ula§tirdigl klmselerin emniyetini tekeffUl et-
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· mek, Allah'm nizamm1 yeryuzunde hakim k1Imak ve butun be~eriyeti 
o umumi hay1rdan mahrum b1rakmamak ic;in kuvvet kullanmak, ga
yet me§ru bir vazifedir ... 

Muslumanlann uzerine bu be§eri haklardan ne§'et eden baz1 vazi
feler terettub etmektedir. Bu ilahi daveti hiirriyet ic;inde be§eriyete teb· 
Ug ederken, miisliimanlarm 6nune dikilen veya inane; hurriyetini teh
did eden biitun engelleri devirmeleri, bu nevi vazifeler. meyanmdadu·. 
Mtisliiman; din tamamen Allah ic;in oluncaya ve yeryuziinde hie; bir 
kuvvetin Allah'tan uzakla§tlrma imkam . kalmaymcaya kadar durma
dan, dinlenmeden cihad edecektir... insanlan dine girmeye zorlamak 
ic;in degil. . . Ailah dinini yeryiizunde yuceltip' dine girmek isteyenleri 
korkutacak hic;bir engel kalmaymcaya, Allah'm dinini teblig etmek
ten ve dinde sebat gosterip vecibelerini ifa etmekten ahkoyan hic;bir kuv
vetin korkusu kalmaymcaya kadar hakimiyet-i diniyeyi saglamak ic;in 
cihad edecektir ... 

Yeryuzunde artlk hakk ve hakikat erbabm1 yolundan d6ndiirecek, 
hidayetten sap1khga c;evirecek hic;bir sultamn, nizamm ve idarenin kal
mamasl ic;in islam'm ciha}i mefkuresinin umumi prensibleri bunlard1r. 
Ve islam tarihinde _ciha,d hareketi bu mefkure dahilinde cereyan et
mi§tir ... 

Evet, cihad; s1rf bu yiice hedefler ic;in yap1hr. Ba§ka hie; bir hedef 
veya alamet kan§tlnlmaz. islam'da cihad, akide ic;indir ... Akideyi mu
hasaradan kurtarmak, fitnelerden korumak, akidenin vai'ettigi ha
yati prensibleri, ilahi §eriatl muhataza etmek ic;indir ... Cihad, yeryu
ztinde akide sancagm1 dalgaland1rmamak cur'etini g6sterenlerin, da
ha sald1rmadan evvel ba§ml ezmektir. Ta ki bu akideye g6nUl vermek 
isteyenler, yerytiziinde kar§llarma dikilecek, hic;bir engelin bulunma
yacagml bilsinler ve zorlanmadan, hurriyet ic;inde bu dine girebilsin_
ler ( ... ) -

Filhakika dine tecavuz, insan hayatmda mevcud olan en mukad
des §eye tecavuzdur. Bundan dolay1d1r ki; fitne, katilden daha ·beter, 
nefsi 6ldurmekten, ruhu mahvetmekten ve hayatl yok etmekten daha 
§iddetli olarak tasrih eclilmi§tir. Bu fitne, ister tehdit, _ ister fiili eziyet 
ile olsun, ister dolayiSiyla insanlan sap1kla§tlran, ifsad eden, Allah ni
zammdim uzakla§tlran, Allah'm nizamm1 inkar ettiren, ondan yiiz c;e
virten bozuk bir nizft.nu yerle§tirmekle olsun, hie; fark1 yoktur. Buna 
en yakm misal dini tebligatl yasaklayan, dinsizlik ogrenimini serbest 
b1rakan sosyalist sistemlerdir. Sosyalist diizen zina ve §arap gibi haram 
olan §eyleri serbcst kildigi, b~ k6tii §eylere muhtelif vas1talarla fert
leri y6neltmeye c;ah§tlgi, hem de giizel g6sterdigi gibi, diger yonden on
lara Allah nizamm1 kotii gosterir. Kendisinin koymu§ oldugu o bozuk 
ni~am1, insanlarm on dan aynlmasma . imkan b1rakrrnyacak §ekilde 
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mecburile§tirir. 
islam'm akide hi.irriyeti i~in koymu§ oldugu nizam budur. Be§er 

hayatmda akideye vermi§ oldugu deger, bu §ekildedir ... islam'm ta
biatlyla ve insan varhgmm gayesine bakl§ tarz1yla uyul?an gori.i§ de 
budur. insanm var olu§unun gayesi ibadettir. Sahibini, Allah'a yonel
ten her hayirh hareket ibadet dairesine girer ... ~i.iphesiz ki insanm sa
hip oldugu §eylerin en tabii olam itikad htirriyetidir ... !nsandan bu 
hi.irriyeti ~ekip alan veya onu dogrudan dogruya, yahut da vas1tab 
olarak dininden dondi.irmeye te§ebbtis eden kimse insam oldi.irmeye 
kastedenden daha btiyi.ik bir cinayet i§lemi§tir. i§te bunun ic;in islam 
fitneyi oldi.irmeyle denk kabul eder ve ona oli.imle kar§I koyar ... Bundan 
dolay1d1r ki Allah Teala onlarla barb edin demiyor da, onlan oldiirtin 
buyuruyor. Onlan bulundugu yerde oldi.iriin. Her ne durumda olursa 
olsunlar. Hangi oldtirme aletine sahip bulunursamz bulunun, §U ka
dan var ki, yakarak yahut da i§kence ederek oldtirmek, islam edeb ve 
erkanma uymaz. 

Mescid-i Haram'da oldtirmek yoktur. <;tinkti Allah Tealft, orasmt 
emniyet mahalli k1lm1§tlr. Dostu ibrahim ( a.s.) in d uasm1 kabul ede
rek, Mescid-i Haram'm c;evresini emniyetli bir yer haline getirmi§tir. 
Oray1 bi.iti.in insanlann doni.ip dola§lp topland1klan ve orada emniyete, 
hi.irmete, selamete kavu§tuklan mekan kllmi§tir. Orada, bu makamm 
htirmetine riayet etmeyen kafirlerden ba§kasiyla muharebe yoktur. 
~ayet kafirler orada mi.isltimanlan oldtirmeye ba§larlarsa, i§te o zaman 
mi.isli.imanlar da onlan oldtiri.inceye kadar onlardan geri kalmazlar 
I§te insanlan dinlerinden c;eviren ve c;evresinde emin bir §ekilde ya§a
diklan Mescid-i Haram'm hi.irmetine riayet etmeyen kafirlerin lay1k 
olduklan ceza budur. ( ... ) 

Muharebenin gayesi, insanlan Allah Teala'nm dininden saptir
mak, onlan ic;inde ya§adiklan nizamm kuvveti veya benzeri te'sirlerle 
dinlerinden dondtirmek ve i.izerlerine aldattci, §a§Irtlci ve ifsad edici 
§eyleri musallat kllmamak ic;in verilen bir teminattn·. Bu teminat, Al
lah dininin aziz olmas1, taraftarlannm kuvvetlenmesi, di.i§manlannm 
ondan korkarak insanlara eziyet ve fitne suretiyle taarruza ci.ir'et ede
memesi, imam isteyen kimsenin herhangi bir kuvvetin kenclisine mimi 
olacagmdan, iisttine eziyet ve fitne geleceginden korkmamasi ic;in ve
rilmi§tir ... :Su halde Allah'm dini galib gelinceye kadar i slam cemaa.t1 , 
bu mtitecaviz kuvvetlerin koktinti kaz1maya devam etmekle mtikellef
tir. (Seyyid Kutub, Fi ZtHtl'il-Kur'an, I, 384- 395) 

Bu konuda Mevdudi de ~oyle diyor : 
Bundan evvel Mtisltimanlar hentiz z.ay1f ve dagmtk vaziyette bu

lunuyor lken, onlara islam'l ne&retmeleri ve her tiirlti zulme tahammi.il 
gostermeleri emir buyurulmu&tu. Fakat Medine'de ntive bir devlet kur-
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duklarmda, bu 1slah hareketine kaq1 zor kullananlarla arbk, ilk defa 
olarak harbe giri§melerine miisaade edildi. Bedir ve ba§langi<;taki bir 
seri harpler bu tarihten sonnrvuku' buldu. 

Giri§tikleri harpleri §ahsi menfaat, maddi kazan<; ve kin gayesiyle 
yapmamalan ir;in miisliimanlar i'kaz edildi. Bu sebepten onlara kar§l 
C,:Ikmayanlara ve onlan i§lerinden ahkoymayanlarla harp etmemeleri 
laz1m geliyordu. Bundan maada peygamber efendimiz, harpte insfmi 
olc;iilere riayet edilmesi hususunda mufassal ta'limatta bulundu. Harp
te barbar usullerden ka~1mlmasrm, ~ocuklara, kadmlara ihtiyarlara ve 
yaralllara zarar ve ziyan verilmemesini miisliimanlara tenbih etti. Ke
za ktlic;tan gec;irilenlerin cesetlerine uygunsuz davram§larda bulunul
masmt, mahsuliin, agac;lann, hayvanlarm vesair §eylerin tahrib edil
mesini ve her tiirlii zulfun ve vah§et hareketleri ile san'at eserlerine 
zarar vermeyi men'etti. Miisliimanlara ancak son derece zaruri ve 
mutlak surette liizumlu anlarda kuvvete miiracaat rniisaadesi verildi. 

!§kence ile, ve fikre kar§I §iddet, zor ve tehdit yoluyla bask! yapll
masi, arap~a «fitne>) kelimesinin, bu ayetteki kullam§ §ekliyle tam kar
§Ihgidir. Bir fert veya cemiyeti, zamammn modasma uymayan fikir ve 
kanaatlan benimsiyor diye, ta'ciz ve bask1 usulleriyle yola getirmeye 
9ah§manm c;irkin bir sue; olacag1 ve ic;timai hayat1 1slah edici fikir ve 
kanaatlara baghhgi ve o fikir ve kanaatlan ne§retmesi yiiziinden halka 
eza ve cefa suretiyle zulfun yapmarun c;ok kotii bir hal olacagl ayette 
ifade edilmektedir. Kan ak1blmasmm c;ok kotii bir §ey olmasma rag
men, §ahsi prensib ve i'tikadlarma baghllgi yiiziinden ba§kalarmm bas
ki altmda tutulmas1 ve iz'a~ edilmesi ve onlann bu i'tikaddan vazgec;
meye ve · bask1 yapanlann i'tikadma uymaya zorlamak bu hal den yani 
kan ak1tmaktan da daha kotiidiir. Bu sebepten dolayi, miinaka§a yeri
ne kaba kuvveti c;are gorenlere kar§l kuvvet kullamlmasi, oldukc;a me§
ru' ve ha!d1 bir harekettir. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, I, 211) 

~· .... . 'h-~ ' ...... : \ f\ J,., ... :, •/.,:~~:/ : ... ,~,,· Y• (\~ ~h" ... ~ I\~. \) ~ :. \-'' 
~~..u.\u ~,~ .. L;J':'~"~l.Jd~J~~ 

... \ """ . ..,... , , ., "" , \ .. ~ ., "" ' ' 

195 - Allah yolunda infak edin ve ellerinizle kendi
nizi tehlikeye atmay1n. ihsan edin, ~iiphesiz Allah ihsan 
edenleri sever. 

Allah Yolunda infak 

Buhari der ki; bize ishak ... Huzeyfe'den nakleder ki; o, bu ayetin 
nafaka hakkmda nazil oldugunu soylemi§tir. ibn Ebu Hatim de .. . A'rne§ 
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kanallyla Huzeyfe'den aym rivayeti nakleder ve der ki; ibn Abbas, Mii
cahid, ikrime, Said ibn Cubeyr, Ata, Dahhak, Hasan, Katade, Siiddi 

· ve Mukatil ibn Hayyan'dan da aym §ekilde rivayet edilmi§tir. · 
· Leys ibn Ka'b, Yezid ibn Ebu Halid kanallyla Eslem'den naklede

rek der ki: Muhacirlerden bir ki§i istanbul'da dii§manlann safma sal
chrdi. Ve d\i§rnan saftm deldi. Beraberimizde Ebu Eyyub el-Amaii de 
vard1. Baz1 kimseler dediler ki; kendini kendi eliyle tehlikeye att1. Ebu 
Eyyub el-Ansarl dedi ki; biz bu ayeti daha iyi biliriz. Q\inku o, bizim 
hakk1m1zda nazi! olmu§tur. Biz Rasillullah'la birlikte sohbet ettik. 
Onunla nice §eylere §ahid olduk ve ona destek olduk. islam yay1hp da 
ortaya pkmca biz Ansar toplulugu gizlice toplandik ve dedik ki: Allah · 
bize Nebiyy-i Ekrem'iyle sohbet etme §erefini lutfetti. Ve ona yard1rnc1 
olma imkamrii bah§etti. Boylece islam yaytldi. M'iislumanlar t;ogaldl. 
Biz Rasulullah'I ailelerimize, mallanm1za ve ~ocuklanm1za tercih et
mi&tik. ~imdi ise sava§ ag1rhgm1 kaybetti. Art1k ailelerimize, ~ocuklan
miza doniip onlarm yamnda kalsak. i§te bunun iizerine «Allah yolunda 
infak edin ye ellerinizle kendinizi tehlikeye atmaytn» ayeti bizim hakki
mlzda nazil oldu. Bu ayette sozkonusu alan te.hlike; cihad1 terkederek, 
mal ve ~oluk-~ocuk yamnda oturmaktlr. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, 
Nesei Siinen'lerinde, Abd ibn Humeyd tefsirinde, ibn E.bu Hatim; ibn Ce
rir ve ibn Merduyeh tefsirlerinde, Hafiz ibn Ya'la tefsirinde, ibn Hib
ban Sahih'inde, Hakim Mustedrek'inde, Yezid ibn Ebu Habib kanallyla 
Ebu Eyyub el-Ansari'den rivayet ederler. Tirmizi bu hadisin ha.Een, sa
hih ve garib oldugunu soyler. Hakim ise Buhari ve M'iislim'in §artlarma 

. uygun olmakla beraber, onlarm tahri~ etmedigini bildirir. 
Ebu Davud'un Eslem'den naklettigi lafiz ise §Oyledir: Biz istan

bul'da idik. Mis1r'da Ukbe ibn Amir, ~am'da da ba§ka bir adam varch. 
'Sununla Fudale ibn Ubeyd'i kastediyor. Bizanslllara kar§I Medine'den 
biiyiik bir saf "Sava§a· ~lktl. Biz onlara kar§I saf tuttuk. M'iisl'iimanlardan 
bir ki§i Bizanshlara hiicum etti ve i~lerine girdi. Sonra yamm1za don
du. Halk ona, subhanellah; kendi eliyle kendini tehlikeye ahyor, diye 
seslendi. Bunun uzerine Ebu Eyyub el-Ansari dedi ki: Ey insanlar, siz 
bu ayeti te'vil edilmeyecek §ekilde te'vil ediyorsunuz. Bu ayet bizim, An
sar toplulugu hakkmda nazil olmU§tUr. Allah dlnini y'iiceltip, islam'm 
destek~ilerini ~ogaltmea, biz kendi ararmzda; art1k mahm1za donup de· 
onlan islah etsek?- dedik. Bunun uzerine bu ayet-i kerime nazi! oldu . . 

Ebu Bekr ibn Ayya§, Ebu ishak el-Bebi'i'den nakleder ki; adarrnn 
biri Berra ibn Azib'e; ben, tek ba§Ima d'ii§mana saldmrsam, onlar benl 
oldurseler, kendi elimle kendimi tehlikeye atrm§ olur muyum? dedi. 
Berra ibn Azib, hay1r Allah Teala Rasilliine oAllah yolunda sava§. Sen 
incak kendinden sorurillusun. inananlan te§vik et. Umulur ki Allah 
kiifredenlerin baskmm1 onler.l> (Nisa, 84) buyuruyor. Bu ayet sadece 
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nafaka konusunda nazil olmu§tur. BU hadisi ibn Merduyeh rivayet 
eder; Hakim· de Miistedrek'inde israil kanallyla Ebu ishak'dan naklet
tikten sonra, Buhari ve Mtislim'in §artlanna gore sahib olmakla bera
ber, onlar tahric; etmemi§lerdir, der. Sevri de Kays ibn Rebi' kanallyla 
Ebu ishak'tan nakleder ve e<Allah yolunda sava§. Sen ancak kendinden · 
sorumlusun» ayetinden sonra §U sozleri . ilave eder: Tehlike; ki§inin 
gtinah i§lemesidir. Ve gtinah yoluyla kendini tehlikeye atlp tevbe et
memesidir. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize babam ... Ebu Bekr ibn Abdurrahman' 
dan nakletti ki, Abdiilkays oglu Esved oglu Abd.urrahman ona §oyle ha
ber vermi§ : Onlar ~am'1 muhasara etmi§ler. Ezd kabilesinden adamm 
birisi bag1rarak tek ba§ma d~§maru gogiislemek tizere hlzhca d\i§mamn 
i~ine girmi§. Miislumanlar onu kmaml§lar ve durumu Amr ibn As'a 
iletmi§ler. Amr ona haber gonderdiyse de o reddetmi§. Bunun uzerine 
Amr demi§ ki : Allah Teala <(Ellerinizle ~endinizi tehlikeye atmaym>> bu-
yuruyor. . 

Ata ibn Saib, Said ibn Cubeyr kanahyla ibn Abbas'tan bu ayet-i 
celile ile ilgili olarak nakleder ki; ayette konu edilen tehlike; savaljtaki 
tehlike degildir. Sadece infak konusundadlr. Allah yolunda infak etmek
ten kendini ahkoytila, tehlikedir. Oyleyse kendini elinle tehlikeye atma. 
Hammad ibn Seleme .. . Dahhak'tan nakleder ki, o §oyle demi§: Ansar, 
hem sadaka verirlerdi, hem de m~llanndan infak ederlerdi. Bir Yil fe
laket oldu ve onlar da Allah yolunda infiktan ka~mdllar. Bunun iize
rine bu ayeti- kerime nazil oldu. Hasan el-Basri de der ki; buradaki teh
like cimriliktir. Semmak ibn Harb, Nu'man ibn Be§ir'den nakleder kl; 
buradaki tehlike, ki§lnin g~ah l§Ieyip Allah beni ba~§lamaz demesldir. 
Bunu ibn Merduyeh de rivayet eder. ibn Ebu Hatim der ki; tibeyde el
Selmani, Hasan, ibn Sirin ve Ebu K1Iabe'den de Nu'man ibn Be§ir'in 
soyledigi nakledillr. Onlar da ki§i g\inah i§ler ve ba~lanmayaca~m 
kabul eder. Kendi eliyle kendini_ tehlikeye atar ve ~ok g\inah iljlemektezi 
dolayr helak olur, deml§lerdir. Bunun l~in All ibn Ebu Talha, Abdullah 
ibn Abbas'tan buradaki tehlikenin Allah'm azab1 oldu!unu rivayet et-
tni§tir. - . 

ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir birlikte derler ki Yllnus ... Muhammed 
ibn Ka'b el-Kurazi'den nakletti ki; o bu ayet konusunda §oyle demi§: 
Topluluk Allah yolunda idl. Bir ki§i zahiresini biriktirir ve dlgerinden 

. daha fazla zahire yapard1. Sonra biriktirdigi bu zahiresinden muhta~ 
olanlara verirdl. Ve arkada§lanna f.aydah olmak isteyerek biriktirdlgi 
zahiresinden hl~blr §ey kalmayacak §ekilde dagit1rdl. Bunun uzerine 
Allah Teala e<Allah yolunda infak edin ve ellerinizle kendinizl tehlikeye 
atmaYln» ayetini inzA.l buyurdu. ibn Vehb de ... -Zeyd ibn Eslem'den bu 
Ayet-i kerime konusunda §UDU rivayet eder: RasUlullah (s.a.) m glSn-

Tersir, C. m - F. 49 
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derdigi el~ilerden baz1 ki§iler; nafakas1z olarak yola Ciklyorlardi. Ya 
yolda nafakalan ellerinden ahmyordu veya fakirdiler. i§te Allab Teala 
onlara, Allah'm kendilerine nzlk olarak verdigi §eylerden nafaka edin
melerini ve kendi eUeriyle kendilerini tehlikeye atmamalanm emretti. 
Tehlike; acllk, susuzluk veya yiiriimekten dolay1 ki§inin helak olmasl
dir. Ellerinde ilahi nimet bulunanlara da ((iyilik edin, §iiphesiz Allah 
iyili'k edenleri sever>> buyurdu. 

Ayetin muhtevasma gelince; bu ayet, diger ibadetler ve taatlarla 
birlikte Allah yolunda infaki emretmektedir. Bilhassa dii§manla sava§ 
konusunda miisliimanlan dii§manlarina kar§l takviye edecek §ekilde 
mallarm1 sarfetmeye te§vik etmektedir. Bunu terketmenin helak ve 
mahvolmak oldugunu, bu davram§m ah§kanllk haline gelmesi duru
munda felaket dogacagm1 haber veriyor. Sonra da. iyilik etmeyi emre
diyor ki; bu, itaat makamlanmn en yticesidir. «iyilik edin. ~i.iphesiz 
AJlah iyilik edenleri sever.» 

' 
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196 - Allah iQin hacc1 da; umreyi de tamamlay1n. Fa

kat ahkonulursan1z, kurbandan kolay1n1za geleni gonde
rin. Kurban yerine vanncaya kadar b~lann1z1 tlr~ et
meyin. 1c;inizden her kim, hasta olursa veya ba~1nda bir 
eziyet bulunursa; ona oruc;tan, sadakadan veya kurban
dan fidye <vacib olurJ. Emin oldugunuz vakitte kim, haec 
zaman1na kadar umre ile faydalanmak isterse, kolay1na 
gelen bir kurban keser. Ama bulamazsa, haec gunlerinde 
UQ; dondugunuz vakit yedi gun olmak iizere tam on gun 
oruv tutar. Bu; Ailesi Mescid-i Haram' da oturmayanlar 
iQindir. Allah'tan korkun. Ve bilin ki Allah, azAb1 pek ~id
detli olanchr. 
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Haec ve Umt·e 

Allah Teala, orucun ahkamm1 zikrettikten ve buna bagh olarak ci
hadl anlattlktan sonra, haccm menasikini anlatmaya ba§hyor. Haec ve 
umreyi tamamlamay1 emrediyor. Ayetin zahirinden anla§Ilan; haec ve 
umreyi ba~lad1ktan sonra oradaki ·fiilleri tamamlamaktlr. Bunun i~in 
ayetin devammda «Allkonulursamz)) buyuruluyor. Yani Beytullah'a 
ula§maktan, haec ve umrenin menasikini tamamlamaktan men'edilirse
niz deniyor. Bunun i~in ulema haec ve umreye ba§lamanm zarureti ko
nusunda ittifak etmi§lerdir. Ancak ulemanm umrenin vacib veya miis
tehab olu§u konusunda iki ayn gorii§ii vard1r ki biz bunlan delilleriyle 
geni§ olarak el-Ahkam isimli kitab1m1zda a~1klad1k. Hamd ve minnet 
Allah'a mahsustur. 

~u'be ... Hz. Ali'den nakleder ki; o, bu ayet konusunda §oyle demi§
tir: «Allah i~in hacc1 da m*reyi de tamamlaym.}) Tamamlamak aile 
yurdundan itibaren ihra:ma"' girmendir . . ibn Abbas, Said ibn Ciibeyr, 
Tavus da bOyle demi§lerdir. Siifyan el-Sevri bu ayet konu8unda der 
ki : Haccm ve umrenin tamamlanmas1, senin ailenin yanmda haec ve 
umreden ba§ka bir §eyi kastetmeyerek ihrama girmendir. Tlcaret veya 
ihtiyac;: ic;:in yola ~1kmay1p haec niyyetiyle mikata girdiglnde, tehlil ge
tirmendir. Nihayet Mekke'ye yakla§tlgmda haec etsem veya umre et
"'-'·'m demeden ticaret veya ihtiya~ maksadiyla· olmaks1zm mikat'tan ~lk
mandir. Bu kati gelirse de haccm ve umrenin tamamlanmast demek, 
Ka'be'ye haec niyyetiyle yonelmek, ba§ka bir §ey i~in c;:1kmamak de
mektir. Mekhul der ki; haec ve umrenin tamamlanmast demek, mikat
tan itibaren hepsini yerine getirmek demektir. Abdiirrezzak der ki; 
bize Ma'mer, Ziihri'nin §oyle dedigini nakletti : Bize ula§ttgma gore, 
Hz. Orner (r.a.), Allah Teala'nm «Allah i~in hacc1 da umreyi de tamam
laytn>> kavli konusunda §Oyle demi!}tir: Bunlan tamamlamak demek, 
senin her birini digerinden aytrman ve haec aylan dt§mda umre yap
man demektir; <;iinkii Allah Teala, ((Haec belirli aylardadu» buyuru
yor. Hii§eym, ibn Avn'm §oyle dedlgini nakleder: Ben Kas1m hm Mu
hammed'i §oyle derken duydum : Haec aylarmda umre yapmak tamam
lamak degildir. Ona ya muharrem'de umre? diye sorulunca; o, bunu ta
mamlama olarak goriirlerdi, demi§tir. Katade ibn Duame'den de bOy
le rivayet edllmi§tir. Ancak bu ifade iizerinde durulmast gerekir. Zira 
Rasulullah (s.a.1

) m dort umre yapbg1 ve hepsinin de Ziilkade aymda 
oldugu sabittir. Birinci umre Hudeybiye umresidir. Altmc1 ytlm zillka
desinde yapmt§tlr. ikinci umre kaza umresidlr. Yedinci yllm Ziilkade
sinde yapmt§tlr. tic;:ililcii umre irane umresidir. Ve sekizinci senenin 
Zlilkade aytnda yapmt§tlr. Dordiincii umre onuncu y1I~n Ziilkade aymda 
ve haec esnasmda ikisine birlikte ihram giydigi umredlr. Hicretinden 
sonra bunun di§Inda hic;:bir umre yapmamt§tlr. Sadece 'Ommiihani'ye; 
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· Ramazanda bir . umre, benimle birlikte haec etmeye denktir, buyurin.ti§
tur. Bunun sebebi de Hz. Ummiihani'nin Hz. Peygamberle haccetmek 

. isteyip de adet gormesi sebebiyle bundan vazg~mesidir. Bu,.. Buhari' 
nin hadisinde geni§ olarak anlatllnu§tir. Said ibn Ciibeyr bunun tama
men Ummiihani'ye mahsU.s oldugum,l ifade eder. Allah en iyisini pilen
dir. 

Siiddi, «Allah i~in hacc1 da, umreyi de tamamlaymn ayetinin anla
mrmn hacc1 ve umreyi yapm demek oldugunu soylemi§tir. Ali ibn Ebu 
Talha, ibn Abbas'tan bu ayet konusunda §oyle dedigini nakleder: Kim 
haec veya umre kasdtyla ihrama girerse, OI).lan tamamlaymcaya kadar 
ihramdan ~1kmas1 hela.I olmaz. HacCin tamamlanmast, kurban kesmek
tir. Son cemrede ta§ ahp Beytullah't tavat ettikten sonra Safa ve Mer
ve'de sa'y edince helal olur. Katade, Ziirare kanahyla ibn Abbas'tan 
nakleder ki o, haec Arefedir, umre tavaftlr, demi§tir. A'me§ ibrahim 
kanallyla, Alkame'nin bu ayet konusunda .§oyle dedigini nakleder : Ab
dullah'm ktraetinde bu a yet ( ~\ ~\ ; __,....11 J ~\ \~I J ) §e'klindedir. 
Yani umre'de Ka'be g~ilmez, demektir. Ibrahim bunu dedikten sonra, 
ben bunu Said ibn Ciibeyr'e naklettim, ibn Abbas da boyle demi§ti, de
di. Siifyan, A'me§ kanahyla ibrahim'den, o da Alkame'den nakleder ki, 
Alkame §6yle denii§ : Haec ve umreyi Beytullah'a kadar yerine gettrin. 

· Keza Sevri de Ibrahim kanahyla Mansur'dan ve o da ibrahim'de~ 
nakleder ki o, . bu a yeti f ~\ ~\ ; __,....11 J ~I \~I J ) §eklinde okumu§
tur. 

~a'bi ise, umre kelimesini merfU yaparak ( 4il ; __,...jl .J ) §eklinde oku-
mu§ ve umre vacib degildir, demi§tir. Ancak ~a'bi'den bunun aksi d~ 
rivayet edilir. · . 

Miiteaddid yollarla Enes ve sahabeden bir topluluktan nakledilen 
bir cok hadis-i §eriflerde Raslllullah (s.a.) m haec ve ·umrede ihd.m1 
birle§tirdigi sabittir. Keza onun ashabma §oyle dedigi de nakledilir: 
Kimin beraberinde bir kurban varsa haec ve umre i~in yola koyulsun 
Sahih hadiste yine Rasulullah (s.a.) buyurur ki; ktyamet giiniine 
·kadar umre hacca dahil oldu. 

imam Ebu Muhammed ibn Ebu Hatim, bu ayetin niizlll sebebi ko-
. nusunda garib bir hadis na·klederek der ki; bize Ali ibn Hiiseyn ... Saf
van ibn Umeyye'nin §Oyle dedigini nakletti : Adamm biri Rasftlullah'a . 
omuzunda za'faranla boyanmi§ bir ciibbe gtyili olarak geldi ve dedi ki~ 
ya Rasulullah bana umremde nas1I davranmanu emredersin? Bunun 
iizerine «Allah i~in, hacct da umreyi de tamamlaym)) ayeti nft.zil oldu 
ve Rasulullah (s.a.) umreden soran adam nerede? dediginde, adam; 
1§te buradaytm. dedi. Rasulullah (s.a.) iizerindeki elbiseni at, sonra 
guslet ve giiciin yettik~e agzma bumuna su ~ek. Sonra haccmda ne 
yaptyorsan, umrende de onu yap, buyurdu. Bu hadis garibtir ve ifadesi 
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de tuhaftlr. · Buhari ve Miislim'in sahih'lerinde, Ya'la ibn Umeyye'den 
Hz. Peygambere ci'rane'de soru soran adamm k1ssas1 nakledilir. Adam 
Rasillullah'a ~oyle demi§ : Umre igin ihrama girip iizerindi: eski bir 
cub be bulunan bir ki§i · hakkmda ne dersin? Rasulullah (s.a.) susmu§, 
sonra vahiy gelmi§. Rasillullah (s.a.) ba§Im kalduarak soru soran adam 
nerede? demi§. 0, i§te buradaJim deyince, Raswullah (s.a.) ciibbeni 
soyun, iizerindeki kokuyu y1ka. Som·a haccmda ne yap1yorsan umrende 
de onu yap, demi§. Ancak Ya'IA ibn Umeyye burada gusiil ve istin§akl 
zikretmedigi gibi, ayetin niizuliinii de zikretmemi§tir. Kald1 ki bura
dakf rivayet Safvan ibn Umeyye degil, Ya'la ibn Umeyye'dendir. Allah 
en iyisini bilir. 

«Fakat ahkoyulursamz kurbandan kolaJimza geleni gonderin.l) 
Zikredilir ki; bu ayet hicretin altmc1 senesinde Hudeybiye musalahasmm 
yap1ldigl s1rada, Kurey§lilerin Rasillullah (s.a.) m Ka'be'ye girmesini 
engelledikleri zaman nazil olmU§tur. Bu konudaki hiikmiin tamAm1 Feth 
suresinde indirilmi§ ve beraberlerinde bulunan kurbanlan kesme ruh
satl verilmi§ti. Miislumanlann beraberinde 70 tane di§i deve bulunu
yordu. Sonra, ayet-i kerime ihramdan ~Ikmalanm emretti. Rasulullah 
(s.a.-) da saglanm tira§ edip ihramdan g1kmalanm buyurdu. M(isliiman
lar belki neshedilir diyerek bra§ olmadllar ve ihramdan g1kmadllar. Ni
hayet Hz. Peygamber ba§Im tlra§ etti. Beraberinde bulunanlar da ~~ra~ . 
oldular. Bir k1s1m ·kimseler de ba§lanm tam olarak tim§ etmeyip, sa~- · 
lanm k1saltt1lar. Bunun igin Rasulullah (s.a.) : «Allah tlra§ olanlara 
merhamet etsin» buyurdu. Onlar sa~lanm kJsaltanlar ne olacak ya Ra
sulullah? dediklerinde ii~iincii lrez ancak sa~lanm klsaltanlara da mer
harriet . etsin, buyurdu. 0 seneki kurbanda · bir di§i deveye yedi ki§i 
i§tlrak etmi§ti. Bindortyiiz ki§i idiler. Ve konaklan Hudeybiye'de, ha
renigahm dl§mda idi. Denildi ki; haremin ~evresinde bulunuyorlardl. · 
Allah en iyisini bilendir. Bunun igin bilginler ahkonulma ·(ihsar) hu
susunun, yalnizca dii§manlar tarafmdan allkonulma dururnuna mahsU.S 
olup olmadigi konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Bir kiSmma gore; hasta
llk veya ba§ka nedenlerle allkonulanlar buna dahil degi~dir. Bu konu
da iki gorii§ vard1r: Nitekim ibn Ebu Hatim birinci gorii§e delil o'arak 
der ki; bize Muhammed ibn Abdullah ... ibn Abbas'tan nakletti ki, o 
§Oyle dem_i§t~r : Ahkonulma sadece dii§manm allkoyrnas1dlr. Bir ac1 ve
ya hastahk veya kaJip dolayiSiyla ahkonulanlara bir §eY yoktur. Bunun 
igin AJlah Teala «emin oldugunuz vakitte>) buyurrnaktachr; DolaJisiyla 
emniyet, ahko:imlmak degildir. ibn Ebu Hatim der ki; AbdulJah ibn · 
<>mer, TAvlls· ve Ziihri ise, ahkonulma; dii§man tarafmdan yap1lan all
konmadan daha geni§ anlamdad1r, demi§lerdir. Hastahk, yol yitirme ve- · 
ya benzeri yollarda allkonulma da bu hiikme dahildir. Nitekirn imam 
Ahmed ibn Hanbel der ·ki; bize- Yahya ibn Said ... Haccac ibp Amr el
Ansari'den nakletti ki; o, ben Raslllullah'm ~oyle dedigin't duydum, de-
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mi~tir : Kimin ayag1 kmhr veya topal hale getirUirse ihramdan ~1km1~ 
olur. Bu konuda daha ba§ka deliller d·e vardlr. Nitekim ikrime der ki; 
ben bu hususu ibn Abbas ve Ebu Hiireyre'ye anlatt1g1mda, onlar dogru 
.sOylemi§, dediler. Bu hadisi dort kitabm miielliti Yahya Ibn Ebu Keslr 
kanallyla ikrime'den nakletmi§lerdir. Ebu Davud ve ibn Mace'nin ri
vayetinde ise, ((K1m topal olur veya ayag1 k1r1hr veya hastalamrsa )) 
kaydi vard1r. ibn Ebu Hatim, bu hadisi Hasan ibn Arefe kanahyla .. . 
Ebu Osman el-8avvat'tan nakleder ve der ki; ibn Mes'ud, ibn Ctibeyrt 
Alkame, Said lbn MU.seyyeb, Urve i•bn Ziibeyr, Milcahid, Nehai, Ata, 
Mukatil ibn Hayyan'dan da allkoyulmamn; dii§mandan, hastallktan 
veya ayagm kmlmasmdan olabilecegini soyledikleri rivayet edilmi§tir. 

Sevri, her §eyin allkonulmas1, rahats1z edilmesi demektir, der. Ni
tekim Buhari ve MU.slim'in sahih'lerinde Hz. Ai§e (r.a.) den nakledilir 
ki, Rasulullah (s.a.) Abdtilmuttalib oglu Ziibeyr'in k1ZI Dubaa'mn yam
na varmi§, Dubaa demi§ ki; ey Allah'm Rasulu ben rahats1z1m ama, 
haec etmek istiyorum. Rasulullah (s.a.); haccet ve «benim ihramdan 
~1kma mahallim beni hapsettigin yerdir», diye §art ko§, buyurmu§. Bu 
hactisi Miislim, ibn Abbas'tan bu §ekilde rivayet etmi§tir. Bu hadise 
dayanara;k ulemadan bir. klsrm haec da §art ko§manm s1hhatine kail ol
mu§lardlr. imam Muhammed ibn idris eH~afii bu gorii§iin dogrulugu- · 
nun, bu hadisin s1hhatine bagh oldugunu bildirmi§tir. Beyhaki ve diger 
hat1zlar da bu hadisin sahih oldugunu saylerler. Hamd Allah'a mah
sustur. 

<•Kurbandan kolaJ1lllza geleni ganderin.n imam Malik ... Ali ibn 
Ebu Talib'den naklen der ki; kurbandan kolaya gelen koyundur. ibn 
Abbas ise, 'kurban sekiz ~iftten olur ki bunlar; deve, s1g1r, ke~i ve ko
yundur, der. (Erkek-di§i) Sevrt ibn Abbas'tan nakletti ki; kurbandan 
kolaya gelen koyw1dur, deml§tir. Ata, Mucahid, Tav(ls, Ebu'l-Aliye, 
Muhammed ibn Ali ibn Huseyn, Abdurrahman ibn Kaslffi, ~a'bi, Ha
san, Katade, Dahhak, Nehai, Mukatil ibn Hayyan ve digerleri de bOyle 
demi§lerdir. Bu garii§ dart imamm da mezhebidir. ibn Ebu Hatim der 
ki; bize Ebu Said ... Hz. Ai§e ve Abdullah ibn Omer'den nakleder ki; 
onlar kurbandan kolaya gelenin sa.dece deve ve s1~r oldugu garii§Un
deymi§ler. ibn Ebu Hatim, Salim, Kas1tn, Urve ibn Ztibeyr ve Said 
ibn Cubeyr'den de bOyle rivayet edildigini sayler. Ben derim ki; anla§Il
digma gore bunlann kanA.atlannm men§ei, Hudeybiye hfl.disesidir. Qiln
ku Hudeybiye vak'asmda ihramdan ~1kmak i~in · koyun kurban edildi
gine dair hi~bir rivA.yet nakledilmemi§tir. Sadece deve ve s1g1r kurban 
edilmi§tir. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Cabir ibn Abdullah'tan 
nakledlir ki; o §Oyle demi§tir : Rasulullah (s.a.) bize <..eve ve s1g1ra i§
tirak etmemizi emreiti. i~imizden yedi ki~iye bir s1gu du~tiyordu. Ab
durrezdk. ibn Abbas'tan nakleder ki; kurbandan kolaya gelen, herke-
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sin kolayma gelcndir. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; e~er. ki§i zengin 
ise deve, yoksa s1gu, yoksa koyun, demi§tir. Hi~m ibn Urve, baba.sm
dan nakleder k.i; kuraandan kolaya gelen; ucuzla.pahall arasmda olanc 
d1r. 

Ahkonulma halinde, koyun kesmenin kafi gelecegine dair Cumhiir' 
un gorli§iin'iin sahih olduguna delil §Udur : Allah Teala kurbandan ko
laya geleninin kesilmesini vacib kllml§tlr. Yani kurban ad1 verilen ve 
kolay olan bir hayvam. Kurban, dort ayakll da var tiirti.nden deve, s1~1r 
ve koyundan kesilir. Nitekim Kur'an'm terd.imam Rasulullah (s.a.) m 
amcas1 o~lu, denizler denizi, Abdullah lbn Abbas bOyle demi§tir: KezA. 
Buhari ve Miislim'in Sa'hih'lerinde mu'minlerin annes! Hz. Ai§e (r.a.) 
nin §tiyle dedi~i sabittir: Rasulullah (s.a.) bir seferinde koyun kurban 
etmi§tir. 

<<Kurban yerine vanncaya kadar b8.§lanmz1 t1ra§ etmeyin>> Bu 
oolum <<Allah i~in hacc1 da umreji de tamAmlaYln>> oolumune ma'tut
tur. Yoksa ibn Cerir merhumun zannetti~i gibi «Kurbandan kolaymtza 
geleni gonderin.>> ool\imiine ma'tuf de~ildir. Zira Rasillullah (s.a.) Hu
deybiye senesinde Kurey§li kafirler tarafmdan Harem-1 f]erif'e girmek~ 
ten- ahkonulunca, onlar t1ra§ oldular ve kurbanlanm Harem-i f]erif'in 
dl§mda kestiler. Emniyert ve Harem-1 ~erif'e van§ imkam bulundu~u 
takdirde <<Kurban yerine vanncaya kadar>> t1rq caiz olmaz. Ki§i eger 
<<Klran>> hacc1 yap1yorsa, haec ve umre fiillerini ancak o zaman bitirir. 
f]ayet <<ifrad>> veya <<Temett0.>> haclanndan birini yap1yor ise, bunlar
dan birini yapmca i§ini .bitirir. Ni~kim Buhari ve Muslim'in Sahih'inde 
nakledilir ki; Hz. Hafsa Ey Allah'm Rasulu ne oluyor ki insanlar um
relerini bitirip ihramdan ~lktlklan halde, sen umreni bitirlp ihramdan 
~1kmadm? demi§. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: Ben sa~1m1 (da~hp 
bitlenmemesi i~in zamk gibi bir §eyle) §ekillendirdim ve kurbammi ni
§anladim. Onu kesinceye kadar ihrAmdan ~1kmam. 

<<iyinizden her kim basta olursa veya ba§mda. bir eziyet bulunursa; 
ona; . oru~tan, sadakadan veya kurbandan fidye (vaclb olur) .>> 

Buhari der ki; bize Adem ... ~u'be kanahyla Abdurrahman ibn 
Ma'kil'den nakleder ki, o §tiyle demi§: Ben bu mescidde -KO.fe mesci
dini kastediyordu- Ka'b ibn Ucre'ye <<Oru~tan. sadakadan veya kur
bandan fiyde'yi sordum. 0 dedi ki : Ben Hz. Peygamberin yanma gotu
rUldum. Yuz\imde hitler kayna§lyordu. Buyurdu ki; yorgunlugun sen! 
bOyle yapacagm1 bilmezdim. Bir koyun bulamaz miSm? Haytr, dedim. 
0, oyleyse u~ gun oru~ tut. Veya alb mis1:t1ni doyur. Her miskine yar1m 
sa' yemek (sa' bir ol~udur) ver. Ba§ml tlra§ et, buyurdu. Bu ayet ozel 
olarak benim i~in nazil oldu, ancak o hepinize §A.mildir . . 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize lsmail ... KA'b ibn Ucre'den 
§Oyle dedigini nakletti: Rasulullah (s.a.) yamma geldi, ben bir kazanm 
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altm1 yaklyordum. Bitler yuzume dogru yaytllyordu -veya k8.§1ma. 
dogru derni§tir.- Ra.Sulullah; ba§mdaki h.a§erat seni rahats1z ediyor 

· mu? deyince; evet dedim. Bunun uzerine oyleyse tlra§ ol ve u~ gtin oru~ 
tut, ya da altl miskini doyur veya bir kurban kes, buyurdu. Eyyub der 
ki : Ha.ngisinden once ba§lad1g1m bilmiyorum. Keza Ahmed ibn Ha.nbel 
der ki; bize Hiiseym... Ka'b ibn Ucre'den nakletti ki; o §Oyle de~ : 
Biz Hudeybiye ythnda Rasulullah ile beraberdik. ihramh idik ve mti§
rikler bizi Ka'beden ahkoyuyorlardl. Benim gur s~lanm vardl ve ha
§ereler ytizume dogru U§U§uyorlardl. Rasulullah (s.a.) bana ra.Stladl ve · 
dedi ki: B8.§mdaki ha§ereler seni rahatsiZ etmiyor mu? Sonra t1ra§ ol
marm emretti. Ka'b ibn Ucre der ki: Bunun uzerine ((i4;timizden ·her 
kim hasta olursa ... » !yeti naZll oldu. Keza Affan ... Ca'fer ibn iyas'dan 
bu hadisi rivayet eder. Aynca. ~u'be, Ebu Leyla'dan ve Ka'b ibn Ucre' 
den benzer bir rivayeti nakleder. imam Malik . de Hum~yd ibn Kays 
kana.byla, Ka'b ibn Ucre'den bu hadisi iivayet eder. · 

Sa.'d ibn ishak Ka'b ibn Ucre, Eb!n ibn Salih'ten, o da Hasan el
Basri'den nakleder ki, o Ka'b ibn Ucre'nin; ben bir koyun kestim, dedi
. gini duymu§. Bunu ibn Merduyeh de riv!yet eder. Keza Orner ibn Kays. 
kanallyla ... ibn Abbas'tan nakledilir ki; Rasillullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§tur : Kurban koyundur. Oru~ U4;f gtindur. Yemek ise altl ki§i ara
smda dag1tmakt1r. Ali, Muhammed ibn Ka'b, ikrime, ibrahim, Mucahid, 
At!, Suddi, Rebi' ibn Enes'ten de bu §ekilde rivayet edilmi§tir. 

ibn Ebu · Hatim der ki; bize Yftnus ibn Abd'ill-A'la... Ka'b lbn 
Ucre'den nakletti ki; o Rasulullah (s.a.) ile ~bermi§. Ba§mdaki bitler 
onu rahats1z etmi§. Rasululla.h (s;a.) t1ra§ i0lmasm1 emretmi§, ya u~· 
gun oru~ tut veya a1t1 miskbli doyur. Her insana iki mud ver. (iki ok· 
kallk ·bir ol~ek adld1r ki 832 gram oldugu kabul edilir) veya bir kurban 
kes. Bunla.rdan hangisini yaparsan kai'§Ilar, buyurmU§. Leys ibn Ebu 
Siileym, Mucahid kanahyla ibn Abbas'tan bOylece rivayet eder. Ayet
teki ccVeya>> edatmm istedigin hangisini yaparsan yap kar§Ilar, demek . 
oldugunu .sOylemi§tir. ibn Ebu H!tim · der ki; Murahid; ikrime, Ata., 
Tavus, Hasan, Humeyd, ibrahim ve D~ak'tan da ooylece rivayet edil-
m~~ ·. . 

Ben derim .ki; bu gorti); dort mezheb im!rmnm ve bilcu:inle bilgin-
lerin gorii§iidiir. Bu durumda ki§i muhayyer b1rakll1r. ister oru~ tu

. tar, ister bir ferak (16 batman olan bir 6l~tudur) sadaka verir. Bir ferak 
U4;f Asu . (bir 614;!U) dur. Her miskine yarnn sa' verir ki, bu iki mud ya
par. isterse bir koyun kurban eder ve .onu fakirlere dag1tir. Hangisini 

· yaparsa kafi ·gellr. Kur'A.n'm lafZl, rruhsati a~1klama babmda oldugun
dan, hangisi kolaya gelirse onu yapmak dogrudur. Ya ccoru~tan veya . 
sadakadan veya kurbandan birini tercih etmendir.» Ras'!}lullah (s~a.) 
KA'b ibn Ucre'ye bunu emrettigine gore; om~ en faziletlisini gosterml§-
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tir. Bu takdirde en iyisi bir ku.rban etmektir. Veya alti miskin doyur
maktlr veya ii~ giin oru~ tutmakt1r. Bu u~ §eyin her biri kendi yerlnde 
giizeldir. Hamd ve miruiet Allah'a mahsU.stur. · 

lbn Cerir der . ki; bize Ebu Kureyb, Ebu Bekr ibn AyyA§'tan nak· 
let~i ki; ona A'me§ anlatmi§ ve c!emi§ ki: ibrAhim, Said ibn Cubeyr'e · 
<<i~i~izden her kim hasta olur veya ba§mda bir eziyet bulunursa ona 
oru~tan, sadakadan veya kurbandan fidye)) Ayetini 8ordugunda, §Oyle · 
cevap vermi§ : Ona yemek hukmu verilir. Eger imkAm varsa bir koyun 
olsun. Eger yoksa koyun paraya ~evrilir ve onun yerine yerhek yap
tmllr tasadduk edilir. Buna da gucu yetmiyorsa, her yanm sa' i~in bir 
gun oru~ hukmu verilir. IbrAhim dedi ki; ben · Alkame'nin bi:iylece nak
lettigini duydum. Sonra §Oyle dedi : Said ibn Cubeyr, bana bu adam 
kimdir, ne kadar zarif? dedi: Ben de bu, ibrAhim'dir dedim. Said ibn 
Ciibeyr ne zarif? dedi. Bizimle sohbet ediyordu. Ben, ibrahim'e hunu 
anlatmca, «Bizimle sohbet ediyordu)) kelimesini soyledigimde birden ye-
rinden f1rlad1. J 

AyriCa ibn Cerir der ki; 'bize ibn Ebu imrAn... Ha.san'dan 
bu ayet konusunda §Oyle dedigini nakletti : ihramh ki§inin bR§m
da rahats1z edici bir §ey bulunursa tira§ olur ve kendi istegine gore 
§U uc §eyden birini fidye olarak verir : Ya on giin oru~ tutar, ya on_ 
mi.skini doyurur, ya da her miskine bir mud sadaka verir. Bir mud hur:- . 
rna, bir mud bugday veya bir koyun kurbQn eder.KatAde; Hasan ve ik
rime'den bu Ayet konusunda §Oyle dediklerlfli rivAyet eder : On ~iskini 
doyunnak fidyedir. Said ibn Ctibeyr, Hasan, Alkame ve ikrime'den 
nakledilen bu iki gorii§ uzerinde dikkatle durulmas1 gereken garib soz
lerdir. Qtinkii Ka'b ibn Ucre'nin hadisinde sAbit olduguna gore, oru~ 
alt1 degil, u~ giindtir. Alti miskini doyurmak veya bir koyun kurban 
etmek fidyedir. Kur'an'm ifadesinden de anla§1ldlg1 gibi, ki§i bunlar
dan birini se~mekte serbesttir. S1ralamaya gelince, bu Kur'an'm ifade 
ettigi gibi av oldurme halindeki keffaretin suas1d1r. Orada fukaha bu 
konuda icma' etmi§Se de burada lema' yoktur. En iyisini Allah bilir. 

Hii§eym der ki; bize Leys, Tavus'un §oyle dedigini haber verdi : 
Kurban veya yemek Mekke'de, oru~ ise istenen yerde tutulur. Ata, Mu
cahid, · ve Hasan da bOyle demi§lerdir. Hu§eym der ki; bize Ha.ccac ve . 
Abdiilmelik'le ba§kalan Ata'dan naklettiler ki; 0 §Oyle demi&: Kan 
(Kurban) Mekke'de, yemek· ve oru~ ise istenen yerde· verilir. 'Hii§eyrn 
der ki; bize Yahya ibn Said ... ibn Ca'fer'in kolesi Ebu Esma'mn §oyle 
dedigini nakletti : Hz. Osman haccetmi§ti. Beraberinde Hz. Ali ve onun 
oglu Hiiseyn de vard1. Osman gittiginde ben Ca'fer'in oglu ile beraber· 
dim. Baktlk ki ba§ ucunda devesi bagll olan bir adam uyuyor. Ber 
dedlm ki; · ey uyuyan ki§i uyan. Baktlm bu, Hz. Ali'nin oglu Hii.Seyn. ibn 
Ca'fer onu kald1rd1 ve sulama yerine getirdi. Hz. Ali ve beraberinde bu-
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lunan Esma Bint Amis'e haber yollad1k. Ve yirmi geceye yakm onu 
ag1rlad1k. Hz. Ali Huseyn'e dedi ki; ne goruyorsun? 0 eliyle ba§lm gos
terdi. Hz. Ali emretti, ba§Im tlra§ ettiler. Sonra bir di§i deve istedL Onu 
kurban · etti. Eger bu kurban, tlra§tan dolay1 idiyse o deveyi Mekke'nin 
dt~mda kurban etmesi gerekirdi. Eger ihramdar; .;1kmaktan dolayt idiy
se, bu konu kendiliginden ac;1ktlr. 

((Emin oldugunuz vakitte, kim hac zamamna kadar umre ile fay
dalanmak isterse kolayma gelen bir kurban keser.11 Haccm menasikini 
eda . etme konusunda emin olursamz, ic;inizden her kim yararlanarak 
umre yapmak ister ve hacca giderse ikisi ic;in de ihram giyer. Veya once 
umre ic;in ihram giyer, bunu bitirdikten sonra haec ic;in .ihd.m giyer. 
Bu, fukahamn ifadesiyle (Temettu') ad1 verilen haec §eklidir. Sahib 
hadislerin belirttigine gore; umumi olarak TemettO.' hacc1 her iki kls
ml da ic;ine ahr. Zira; ravilerden bir k1sm1; Rasulullah (s.a.) m Te
mett.u' yaptlgm1, bir k1sm1 da K1ran hacc1 yapt1gm1 belirtiyorla .... Fakat 
her iki hacda da Rasulullah'm kurban kestigi muhakkaktlr. Allah Teala 
buyuruyor ki : ((Kim haec zamanma kadar umre ile faydalanmak ister
se kolayma gelen bir kurban keser.11 Gucuniin yettigi bir kurban kessin. 
Bunun en aZI koyundur. Ama dilerse s1g1r kurban edebilir. Qunkii Ra
sulullah (s.a.) e§leri ic;in s1g1r kesmi§tir. Evzai der ki: Yahya ibn Ebu 
Kesir ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) Temettu' hacc1 
yapan e§leri ic;in, bir s1g1r kurban etmi§tir. Bunu Ebu Bekr ibn Merdu
yeh de rivayet eder. Bu rivayet Temettu'un m~ru' oldugunun delilidir. 
Buhari ve · Miislim'in Sahih'lerinde varid . olduguna gore: imran ibn 
Husayn §Oyle demi§tir: Allah'm kitabmda temettu' ayeti nazil oldu. 
Biz Rasulullah'la birlikte temettu' yaptlk. Sonra onu haram k1lan bir 
Kur'an ayeti nazil olmad1. Rasulullah (s.a.) vefat edinceye kadar te
mettu'dan nehyedilmedik. Sonra adamm biri kendine gore bir §ey soy
ledi -:-Buhari bunun Hz. 6mer (r.a.) oldugunun soylendigini bildirir
Buhari'nin soylemi§ oldugu bu husils ac;1k olarak varid olmu§tur. Qiinku 
Hz. Orner (r.a.) halk1 temettu' yapmaktan nehyediyor ve eger Allah'm 
kitabm1 benimsiyorsa.k, Allah hacCI tamamlamayt emrediyor ve ~<Allah 

ic;in hacc1 da umreyi de tamamlaym.)) buyuruyor, diyordu. Kald1 ki Hz. 
6mer (r.a.) onu haram sayarak yasaklamaml§tlr. Sadece insanlarm Ka' 
be'yi daha c;ok haec ve umre maksad1yla ziyaret etmelerini saglainak 
ic;in yasaklaml§tlr. Ve bunu ac;1kc;a beyan etmi§tir. Allah ondan raz1 ol 
sun. 

«Ama bulamazsa haec gunlerinde tic;, dondugu vakit yedi gun ol
mak uzere tam on gun orm; tutar.11 Bir kurban bulamayan kimse haec 
gunlerinde tic; gun. oruc;: tutsun. Bilginler dediler ki; en dogrusu Arefe
den onceki on giinde oruc; tutmas1d1r. Ata bOyle der. ibn Abbas ve di· 
gerleri de <«Haec giinlerinde)) ifadesine dayanarak, ihramll iken oruc; tu- · 
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tar, demi§lerdir. Kimileri ~vval'in bR§mda oruc; tutmay1 caiz goriirler
di. Ta vus, Miicahid ve ba§kalan bOyle deml§lerdir : ~a'bi ise Arefe ve 
ondan onceki iki giin oruc; tutmaya cevaz vermi§tir. Miicahid, Said ibn 
Ciibeyr, Suddi, Ata, TavU.S, Hakem, Hasan, Hammad, ibrahim, Ebu 
Ca'fer, Rebi' ibn Enes, Mukatil ibn Hayyan boyle demi§lerdir. Avfi, 
ibn Abbas'tan naklen der ki : Kurban bulamazsa Arefe giinunden once 
haec da u~ gun oruc; tutar. Arefe gunii iic;uncu gun olunc11, orucu ta
mamlamr. Memleketine dondugtinde de yedi gtin oruc; tutar. Ebu Is
hak... Abdullah ibn Amr'm §Oyle dedigini rivayet eder : Bir gun tevri
yeden once, bir gun tevriye gtinu, bir gtin de Arefe gunu oruc; tutar. 
Ca'fer ibn Muhammed, babas1 kanahyla Hz. Ali'den bOyle rlvayet et
mi§tir. 

Ancak ki§i bayramdan once oruc; tutmaz · veya ktsmen . tutarsa te§
rik gtinlerinde bu orucu tutmas1 caiz midir, degil midir? Bu konuda bil
ginler arasmda iki farkll gorli§ vard1r. imam ~afii'nin eski gorii§une 
gore - ki Buhari'nin Sahih'inde Hz. Ai§e ve ibn Omer'den nakledilen 
hadise gore- te§rik gtinlerinde oruc; tutmasl caizdir. <;unku hadiste, 
te§rik gtinlerinde oruc; tutmak ruhsatl, ancak kurban bulamaml§ olan
lara vardlr, buyuruluyor. Malik, Zuhri kanallyla Urve'den ve Hz. Ai§e' 
den boylece rivayet etmi§tir. Salim ve ibn Omer'den de bir ba§ka --§e
kilde olmakla beraber yine bunun gibi bir goru§ rivayet edilmi§tir. SUf
yan, Ca'fer ibn Muhammed'in babas1 kanahyla Hz. Ali'nin §Oyle dedi
gini rivayet eder: Haec gtinlerinde uc; gun oruc; tutamayan, te§rik gi.in
lerinde orucunu tutar. Ubeyd ibn Umeyr, ikrime, Hasan el-Basri, Urve 
ibn Zubeyr de bOyle demi§lerdir. Onlann . bu goru§u Allah Teala'nm 
«Haec gtinlerinde uc; ~> kavlinin umumiyet Wlde etmesine dayanmakta
dlr. imam ~afii'nin daha sonraki gorli§U uyarmca te§rik gtinlerinde oruc; 
tutmak caiz olmaz. Nitekim MUslim Nubey§e el-Hezell'den naklettigine 
gore, Rasullulah (s.a.) §Oyle demi§tir: Te§rik gunleri; yemek, ic;mEk ve 
Allah'1 zikr gunleridir. 

((Dondugunuz vakit yedi gun olmak uzere)) bu konuda da iki gorli§ 
varchr : Birincisi, dondugunuz zaman yolda oru.; tutarsm1z, der ki Mu
cahid'in gorU§U budur. Ona gfue bu bir ruhsatt1r. Ki§i dilerse yolda 
orucunu tutar. Ata ibn Ebu Rebah da boyle demi§tir. ikinci gorli§e go
re; yurtlanna dondUkleri zaman tutarlar. AbdUrrezzak der ki; bize Sev
ri... Sa.lim'den nakletti. 0, Abdullah ibn Omer'in bu ayetin ((Ailesine 
dondUgu zaman» demek oldugunu soyledigini duydum, demi§tir. Said 
ibn Cubeyr, Ebu'l-Aliye, MUcahid, Ata, !krime, Hasan, Katade, Zuhri ve 
Rebi' ibn Enes'ten de boyle rivayet edilmi§tir. Bu sebeple Ebu Ca'fer 
ibn Cerir Taberi, bu konuda icma' edildigini belirtir. 

Buhari der ki; bize Bukeyr ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki, 
o §oyle demi§: Rasulullah (s.a. ~ veda haccmda hem umreye, hem de 
hacca niyet etti. Kurban kesti ve kurbam zu'l-Hilleyfe'den yolladt. Ra-
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sulullah (s.a.) umre i~in tekbir getirdi. Sonra haec i~in tekbir getirdl. 
insanlar da Hz. Peygamberle bi.rlikte umre ile hac~a niyet ettiler. Bi.r 
k1srm kurban ·ke~ti gonderdi ve bir klsmi gondermedi. RasUlullah (s.a.) 
Mekke'ye geldiginde, insanlara hitaben buyurdu ki : Slzden her kim 
kurban gondermi§se onun i~in haccim tamamlaymcaya kadar haram 
olan hic;bir §ey helal olmaz. Kurban gonderme~i§ olanlar Lse Safa ile 
Merve'de ko§sunlar, sa~lanm kestirip, ihramdan Ciksmlar, soma haec 
i~in takbir getirsinler. Kurban bulam~yanlar i.ig giin haccda, yedi gtin 
de ailesine dondi.igi.inde orug tutsun. Ve bu hadisiri tamarmm zikrettL 
Zi.ihri der ki; Urve Hz. Ai§e'den, Salim'in babasmdan bild rginin aym
sml bana haber verdi. Buhari ve Mi.islim'de bu hadis Zi.ihri'nin hadisin
den tahric; edilrni§tir. 

· <<Tam on gun oru~ tutar.» Denildi ki; bu son ifade te'kid igindir. 
Nitekim araplar goziimle gordiim, kulagimla. duydum, elimle yazdim. 
derler. Allah Teala da «iki kanad1yla ugan higbir kU§ ... >>, <<Ve sen onu iki 
elinle yazmazdm ... >>, <<Biz Musa'ya otuz geceyi sozle§mi§ ve onu on ile 
tamamlarm§tlk. Boylece Rabb1mm mikat1 kirk geceye ula§tl>> buyura
rak, aym §ekilde tekrar te'kid etmi§tir. Bazilar1 da dediler ki; tam on 
gun kavlindeki tam kelimesi ori gtine tamamlanmak iizere emi.r nite
ligindedir. Bu gorii§ ibn Cerir Taberi'nin tercih ettigi gorii§tiir. Denil
di ki; kandan maksad; kurbamn kar§Ihg1d1r. Hii§eym ... Hasan el-Bas-

. ri'den nakleder ki, bundan maksad, kurbam kar§Ilamaktir. 
<<Bu, ailesi Mescid-i Haram'da oturmayanlar igindir.>> ibn Cerir Ta

beri de:r ki; te'vil ehli bu ayetle kimin kastedildigi konusunda ihtilaf et
mi§lerdir. Onlar, bununla Harem ehlinin kastedildigi ve Harem-i f}erif 
halk1 igin temettu' hacc1 bulunmad1g1 konusunda lema' etmi§lerdir. Ba
Zilan der ki; bununla yalmzca Harem ehli kastedilmi§tir. Nitekim ibn 
Be§§ar ... ibn Abbas ve Mi.icahid'in §oyle dedigini rivayet eder: Bunlar 
Harem sakinleridir. ibn Mi.ibarek de Sevri'den aym ifadeyi rivayet et
tikten sonra, cemaat bunun tizerinde birle§mi§tir, diye ekler. 

Katade der ki, bize anlatildigma gore; ibn Abbas §Oyle dermi§: 
Ey Mekke halkt, sizin icm temettu' yoktur. Bu, yabancilar i~1n helal, si
zin i~in haram kilmmi§tlr. Sizden biri, bir vadiyi a§ar -veya Harem 
ile kendisi arasma bir vadi koyar- sonra umreye tekbir getirir. Abdur
rezzak .der ki; bize Ma'mer ... Tavils'un ogltmdan nakletti ki; baeast §OY
le demi§tir: Temettu' Mekke'liler i~in degil, Harem-i ~erif halkmdan ol
mayanlar i~indir. Allah Azze ve Celle'nin, <<Bu, ailesi Mescid:.i Haram'da 
oturmayanlar i<;indir.» kavlinin manas1 budur. Abdtirrezzak der ki; ba-
lla ibn Abbas'm Tavus gibi dedigi ula§b. · 

Ba§kalan da dediler ki; b'urada soz konusu olan halk; Harem-! ~e
rif halk1 ile, Harem ve Mikat mahaUeri arasmda bulunan halktlr. Nite

. kitn Abdurrezzak ... Ata'dan nakleder ki; o §Oyle demi§tir: Halk1 mikat
lardan uzaksa Mekke halkl gibidir, temettu hacc1 yapmazlar. Abdullah 
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11m .Miibarek ... Mekhul'den, bu ayette bahis konusu olanlarm Mikatm 
dl§mdakiler oldugunu soyledigini rivayet eder. ibn Ciireyc, Ata'dan bu 
ayetle Urfe, Murre, U'rane, Decnan ve Reci kabilelerinin kastedildigini 
soyledigini nakleder. Abdiirrezzak der ki; bize Ma'mer Ziihri'nin §Oyle 
dedigini duydugunu bildirdi : Kimin ailesi bir giin veya bir o kadar sii
relik uz~khkta ise, temettu' yapar. Ziihri'den nakledilen bir ba§ka ri 
vayette ise bir veya iki giinliik uzakllkta oturanlar dedigl nakledilir. tbn 
Cerir bu konuda ~atii'nin mezhebini tercih • etmi§tir ki, buna gore . bu 
ayette Harem ehli veya namazlarda k1saltmamn yap1lmad1~ sefer me
safesi kadar uzakhkta bulunanlar kastedilmi§tir. Bundan daha yakmda 
bulunanlar misafir degil, haz1r ve mukim say1hrlar. Allah en iylsini bi
lendir. 

«Allah'tan korkun.n Size emrettiklerini yapm. Nehyettiklerinden 
sakmm ve «Bilin ki Allah azab1 <;ok §iddetli olaridir» emrine kar§I gelen 
ve ya.Sakladiklarml yapanlara kl\r§l azab1 <;Ok §iddetlidir. 
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197 - Haec, bilinen aylardrr. Her kim o aylarda ken

disine hacc1 farz ederse; artlk hacda kad1na yakla~mak, gii
nah i~lem·ek, tartl~ma yoktur. Siz ne haylr yaparsanlZ, Al
Jah onu bilir. Bir de az1k edininiz. Siiphesiz ki, az1g1n er_ 
.hay1rhsi, takvad1r. Ey akll sahipleri Ben'den korkun. 

Haccm·Erkam 

Arap dili bilginleri, 11Hacc bilinen aylard1r» ayeti konusunda ihtila: 
etmi§lerdir. Bir klsrm der ki, bunun manas1; haec bilinen aylarda haec 
etmek demektir. Bu taitdirde her ne kadar diger aylarda ihram giymek 
sahih 1Se de, haec aylarmda ihram, diger aylardaki ihramdan d~ha mii
kemmel olur. ihrarmn biitiin sene boyunca sahih oldugunu soyleyen go
rii§; Malik'in Ebu Hanife'nin, Ahmed ibn Hanbel'in ve lEhak ibn Ra-

. huyeh'in gorii§iidiir. ibrahim Nehai, Sevri, Leys, ibn Ka'b da boyle der~ 
ler. Onlar delil olarak: I<Sana· yeni dogan aylardan soruyorlar, de ki on
la.r insanlarm faydasi ve haec i~in birer vakit ol~iileridir.>~ (Bakara, 189) 
ayetini gO.steriyorlar. Ve yine bunt.n iki ibadetten biri oldugunu delll 
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getirerek umre gibi senenin her aymda ihnim giyilmesinin sahih oldu
gunu belirtiyorlar. §afii ·mer hum ise, haec i~in ihram giymenin ancak 
haec aylarmda sahih olacagm1 kabul eder. Eger haec aylarmdan once 
i.hram giyilirse bu ihram makbul -degildir. Umre i~in saYihP saYilmaya
cagi konusunda iki gorii§ vard1r: ihramm ancak haec aylarmda ~ahih 
olacagm1 _ soyleyen gorii§, ibn Abbas ve Cabir'den mervidir. Ata, 
TavtlS, Miicahid merhumlar da boyle demi§lerdir. Bunlarm delili, 
Allah Teala'nm «haec bilinen aylardlr» . ayet-i kerime'sidir. Arap 
dili bilginlerinin kaJbul ettikleri lkinci gorii§ ise, haec vakti bilinen ay
lardir, §eklinde ifade edilir. Boylece onlar, hacc1 senenin diger aylarm
dan bu aylara tahsis etmi§lerdir. DolaYisiyla onun dl§Indaki aylarda haec 
sahih olmaz. T1pk1 Ramazanm vakti gibi. 

§afii merhum der ki: Bize Muslim ibn Halid ... ibn Abbas'm §oyle 
dedigini haber verdi : Haec i~in ihrama girenlerin ancak haec aylarmda 
ihram giymeleri gerekir. <;tinkti Allah Td.la ((Haec bilinen aylardrr)) bu
yuruyor. Keza bu hadisi ibn Ebu Hatim Ahmed ibn Yahya kanahyla .. . 
ibn Abbas'tan rivayet eder. ibn Merduyeh de tefsirinde iki ayn kanalla 
bu hadisi ibn Abbas'tan rivayet eder ve der ki; haec aylarmda ihram 
giymek yalmzca .siinnettir. ibn Huzeyme de Sahih'inde der ki : Bize 
Ebu Kureyb... ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §Oyle demi§tir : Haec i9in 
ancak haec aylarmda ihram giyilir. <;tinkii haec i9in yalmzca haec ay
larmda ihram giymek haccm siinnetlerindendir. Bu hadisin isnad1 sa
hihtir. Sanabi'nin; <cStinnet boyledir)) sozti, ~ogunlukla o hadisin mer
fu' olduguna i§Arettir. Bilhassa ibn Abbas gibi Kur'an terciilnam olan 
birisinin Kur'an tefsiri konusundaki sozii bOyledir. Bu konuda merfU' 
bir hadis de varid olmu§tur: ibn Merduyeh ... Ca'bir'den nakleder ki; 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ :Haec ic;in ihram ~iyen ki§inin, an
cak haec aylannda giymesi gerekir. Bu hadir.in i~nadmda bir eksiklik 
yoktur. Aym meafdeki §U-hadisi, !;?afii, Beyhaki, muhtelif yollarla Ebu 
Ztibeyr'den naklederler. Cabir ibn Abdullah'-a haec aylarmdan once haec 
i~in kurban gonderilir mi? diye soru1dugunda, Cabir hay1r, demi§tir. Bu 
mevkUf rivayet, merfu rivayetten daha sahih ve daha sabittir. Burada 
ibn Abbas'm soztiyle kuvvet kazanml§ olan sahabi mezhebi kahyor. Bu 
uhacc i~in ancak haec aylarmda ihram giymek siinnettir. >> sozti ile 
k:uvvetlendiriliyor. Allah en iyisini bilendir. 

«Bilinen aylarn Buhari der ki; ibn Orner bu aylann ~evval, Ztilkade 
ve Ztilhicce'nin onuncu gtinti oldugunu soylemi§tir. Buha~i'nin ke.sinlik 
ifade eden siga ile dii§tiigti bu notu, ibn Cerir merfu' olarak rivayet eder 
ve der ki: bize Ahmed ibn Kas1m ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki 
haec aylan, ~evval, Ziilkade ve Ztilhicce'nin onuncu gtintidiir. Bu ha
disin i.snadt sahihtir. Hakim bu hadisi Mtistedrek'inde Esam'm kanaliy
la ... Abdullah ibn 6mer'den nakleder ve Buhari, Mtislim'in §artma gO. 
re sahihtir, del. 
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Ben derim k.i; bu gorii§ Hz. Orner, Hz. Ali, Abdullah ibn Mes'ud, 
Abdullah ibn Ciibeyr, Abdullah ibn Abbas, Ata, Tavus, Miicahld, tb
nihim Neh8.i, f}a'bi, Hasan, :ibn Sirin, Mekhul, Katade, Dahhak ibn Mu
ulliim, Rebi' ibn Enes ve Mukatil :ibn Hayyan'dan rivayet edilmi§tir. Bu 
goliif aym zamanda §afii, Ebu Hanife, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Yusuf 
ve Ebu Sevr merh.umlann da gorft§\idur. Bu gor\i§H :ibn Cerir de tercih 
ederek der ki; cemi sigasmm iki aya ve uc;uncunun de bir kiSmma itlak 
edilmesi, taglib ka·bilindendir. Nitekim araplar, ((Onu bu sene ziyaret et~ 
t im. Veya bu g\in gordumn diyerek ytlm bir klsriunda veya gun\in bir · 
lusmmda olan bir §eyi, gune ve ylla atfederler. Allah Teala da §oyle bu
yurur: <<Kim iki gunde acele ederse ona giinah yoktur. >; (Bakara, 20~} 
Aslmda acele etme birbuc;uk gundedir. iki gunde deglldir. 

tmam Malik der ki; haec ayJ~n §evval, ZUlkade, butunuyle ZWhic
ce'dir. Keza, Abdullah ibn Orner' del\ ·Cle bu goru§ rivayet edilmi§tir. Ni
tekini ibn Cerir der ki; bize Ahmed :ibn ishak. · .. Abdullah ibn Omer'in 
haec aylan §evval, ZWkade ve ZUlhiccedir, dedigini nakletti. 

ibn Ebu Hatim tefsirinde der ki; bize Yunus ibn Abd'Ul-A'la ... ibn 
Ciireyc'den nakJetti ki; o §oyle demi§ : Ben Nafi'c Abdullah ibn 

1
0rner'in 

qacc aylanmn ismini sayd1~m duydun mu? diye sordum. 0, evet Ab
dullah haec aylarmm §evval, Z\ilkade ve ZUlhicce oldugt:nu soyledi, de
di. ibn Cureyc der ki; ibn §ihe,b, Ata ve peygamberin ashabt, Cabir ibn 
Abdullah da bOyle demi§lerdir. Bu rivayetin ibn C\ireyc'e isnadt sahih
tir. Bu goru§ aym zamanda TavU.S, Mucahid, Urve ibn Zubeyr, Rebi' 
tbn Enes, Katade'den de nakledilmi§tir. Bu konuda merft!~ bir hadis 
serdedllir ki, bu hadis mevzu'dur. Bu hadisi Haftz ibn Merduyeh H\isayn 
ibn Meharik -ki bJ I zat, hadis uycturmakla itham edilmi§tir- kanaby
la. ... Ebu Umame'den nakleder ki, RasUiullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 
Haec, belirli aylardadtr. Bu aylar ~evval, Z\ilkade ve ZUlhicce'dir. Gor
dug\inuz gibi bu hadisin Peygambere ref'i sahih degildir. Allah en iyi
sini bilir. Maliki mezhebinin,. hacct Z\ilhicce aymm sonuna kadar uzat
mast, Z\ilhicce'nin hacca mahsfts bir ay olmas1 anlamma gelir. Dola
YISIYla ZWhicce aymm geriye kalan gunlerinde umre yapinak meknlh 
olur. Yoksa kurban gecesinden sonra haccm sahih olacag1 anlammda 
degildir. Sa:dece bu aym hacca mahstis ay olmast anlamnidadtr. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Ahmed ibn Sinan ... Abdullah' dan nak
len dedi ki; haec belirli aylardtr. 0 aylarda umre yoktur. Bu hadisin is
nadt sahihtir. ibn Cerir Taberi der ki; haec aylannm §evval, Ziilkade 
ve ZUlhicce oldugunu soyleyenler; bununla, sadece bu aylann haec ay
lan oldugunu; umre aylar1 olmadtgmt kastetlili§lerdir. Herne kadar haec 
bilfill. Mina'da nihayete ermekteyse de bu aylar haec ayland1r. Nitekim 
Muhammed ibn Sirin der ki; haec aylan dt~mda yaptlan umrenin, haec 
aylan icinde yaptlan umreden daha afdal oldugunda ilim erbabmdan 
hi~bir kimsenin /iUphesi yoktur: ibn Avn der ki; Kbtm ibn Muhammed'e 
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haec a.ylarmda umre yapma konusunu sordugumda, dedi ki; ashab-1 gii
zin onu tam!mlanml§ olarak gormezlerdi. Ben derim ki; Hz. Orner ve 
Osman (r.a.) m umreyi haec aylar1 dl§mda yapmaYl sevdiklerl ve haec 
aylarmda umre yapmaJl yasakladlklarl sabittir. Allah en iyisirii bilen-
dir. · 

<<Her kim o aylarda kendisine 1iacc1 farzederse.,, Yani haec l~in lh
rama girerek kendisine hacc1 farz k1larsa. Burada haec i~in ihramm lii
zfununa delalet vard1r. Nitekim ibn Cerir der ki; buradaki farzdan mak
sad, vacib ve liiziim k1lmakt1r. Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas~ 
m «Her kim bu aylarda kendisine hacc1 farz ederse11 ayeti konusunda 
lj()yle dedigini rivayet etmi§tir: Haec veya umre maksadlyla her kim ih
rama girerse, Ata, fai'Zln ihrama girmek oldugunu soyler. Ibrahim, Dah
h&k ve digerleri de bOyle demi§lerdir. ibn Ciireyc der ki; bana Omer ibn 
Ata, tkrime kanahyla ibn Abbas'tan nakletti ki; o bu ayet konusunda 
§Oyle demi§tir : Haec i~in telbiye getirip de sonra bir yerde durmak ge
rekmez. ibn Ebu Hatim, Abdullah ibn Mes'iid, Abdullah ibn Abbas, Ab
dullah ibn Ciibeyr, Miicahid, Ata, Ibrahim el-NehA.i, lkrime, Dahhak, 
Katide, SiifyA.n el-Sevri, Ziihri, Mukatil Ibn Hayyan'dan da bu §ekilde 
rivayet edilmi§tir. T!viis ve Kas1m ibn Muhammed ise buradakl farz 

· kllmanm telbiye oldugunu 80ylemi§lerdir. 
«Artlk haccda kadma yaklqmak, giinA.h i§lemek, tarti§ma yok

·tur." Kim haec veya umre i~in ihrnma girerse, artlk k_!ldmlara yaklq-
maktan ka~msm. Bu A.yet-1 kerime'de yer alan ( ' .:._;; ) kelimesi cinsi 
miinasebet demektir. Allah TeA.lA., daha once' «Oru~ gecesi kadmlannua 
yaklqmak size helal kllmdl., (BakA.ra, 187) A.yetinde bu kelimeyi kul
lanmi§tir. Ayru ~Jekilde sanlma ve opme gibi cinsi miinasebetin gerekleri 
de haramd1r. Bu konunun kadlnlann hulundugu yerde konu§Ulmasi da 
·ooyledir. Ibn Cerir der ki; bana Yftnus ... NA.fi'den haber verdi ki o Ab
d~!lah f_bn Omer'in §Oyle dedigini bildirmi§tir : Bu A.yet-i kerime'deki 
( .:....; ; ) kalimesi; kadmlara yaklqmak ve bu konuda konu§maktu. 
Kadm ve erkek, (kar§lhkll) 80zleriyle bu konuyu anlatlrlarsa konu§· 
mu§ olurlar. ibn Vehb de .. . Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'nin bOyle 
dedigini nakleder. 

ibn Cerir der. ki; bize Muhammed ibn Be§§lr ... Ibn Abbls'tan nak
letti ki; 0 ihramll iken §U §arklyt soyliiyordu : 

Sessizce yiiriiyordu onlar bizimle, 
Dogru soyliiyorsa eger kU'J, ula§Inz elbette Lemts'e 

Ebu'l-Aliye der ki; ben ona ihrnmh oldugun halde kadlnlara yak
la§maktan rm 80z ediyorsun? dedim. 0, haytr ihrA.ml1 iken yasak olan 
kadmlara yaklqmaktan s6z etmek, kadln1ann yarunda s6ylenen ~Jey
lerdir, dedi A'me§ buhu ... ibn Abb&s'tan rivA.yet eder. 
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ibn Cerir aynca der ki : Bize Muhammed ibn Be§§ar ... Ebu Huseyn 
ibn Kays'dan nakletti ki; o §Oyle demi§ : Ben Abdullah.ibn Abbas'm dos:< 
tuydum, onunla birlikte haec i~in ~tktim. ihramiiDlZl giydikten sonra 
ibn Abbas devesinin kuyrugunu eline alarak, onu bukuyor ve §U §iiri 
okuyordu: 

Sesslzce yiiruyordu onlar bizimle; 
Dogru soyluyorsa eger ku§, ula§IriZ elbet Lemis'e 

Ben ona, ihramll iken sen kadmlara yakla§maktan m1 soz ediyor
sun? dedim. 0, hay1r kadmlara yakla§maktan soz etmek, kadmlarm ya
nmda saylenen §eydir, dedi. 

Abdullah ibn Tavlis, babasmdan naklederek der ki: Ben ibn Abbas'a 
Allah Teala'mn <tKadmlara yakla§mak, g\inah i§lemek, tartt§ma yok
tur.» kavli konusunda sual ettim. o dedi ki : Ayette ge~;en ( .:...; ; · > keli
mesi cinsi munasebeti anlatarak ta'riz etmektir. Bu Arap dilindf" uara
be» denilen SOzde a§lrl davram§lardlr ki bu ( w) ) kelimrsinden da
ha a§a~da yer ahr. Ata ibn Ebu Rebah da der ki: Ayette gec;en ( w; ) 
kelimesi, cinsel temas ve bunun dt§mda kalan fahi§ sozlerdir. Amr ibn 
Dinar da bOyle demi§tir. Ata der ki: Ashab-1 giizin ihramh iken cinsel 
temasl anlatarak ta'rizden ibaret olan uarabeyh (fahi§ sozleri) soyle
mezlerdi. Tavus der ki; ayette ge~en ( .:...;; ) kelimesi, kadma; ihram
dan ~lktlgtm takdirde. seninle birle§irim, demektir. Ebu'l-Aliye de bOyle 
demi§tir. Ali ibn Ebu Talha, Abdullah Ibn Abbas'tan naklen der ki: 
Ayette ·ge~;en ( W; ) kelimesi, kadml tahrik edip opme ve Slkmadu. 
Ona fahi§ sozlerle yakla§ma ve buna benzer davram§lardtr. Abdullah 
ibn Abbas ve Abdullah ibn Orner bu kelimenin kadmlan tahrik oldugu
nu soylemi§lerdir. Said ibn Ciibeyr, ikrime, Mucahid, ibrahim, Ebu'l
Aliye, Ata, Mekhul, Ata ibn Yessar, Atiyye, ibrahim el-Nehai, Rebi', 
Zuhri, Siiddi, Malik ibn Enes, Mukatil ibn Hayyan, Abdtilkerim ibn 
Malik, Hasan, Katade, Dahhak ve digerleri de boyle demi§lerdir. 

<~Gunah i§lemek•' Miksem ve digerleri ibn Abbas'tan naklederler ki; 
bu ayette yer alan ( J,_i ) kelimesi giinahlar demektir. Ata, Miicahid, 
Tavus, ikrime, Said thn Cubeyr, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, Hasan, · 
Katade, ibrahim el-Nehai, Ziihri, Mekhul, Rebi' ibn Enes, Ata ibn Yes
sar, Ata el-Horasani ve Mukatil ibn Hayyan da boyle demi§lerdir. 

Muhammed tbn ishak, Nafi kanahyla Abdullah ibn Omer'den nak~ 
Ieder ki; o bu ayette ge~;en ( J,_i ·) kelimesi av ve ba§ka §ekilde Al
lah'm giinah sayd1g1 §eyleri yapmakt1r, demi§tir. ibn Vehb de Abdullah 
ibn Omer'den bu kelimenin Harem'de Allah'm yasak ktldtgt §eyleri i§
lemek manasma geldigini sayler. 
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Ba§kalan da dediler ki buradaki ( .; _,..J ) kelimesi ktifretmektir. 
Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Orner, Abdullah ibn Ztibeyr, Mtica
hid, Stiddi, ibrahim, Hasan da bOyle demi§lerdir. Bunlar sahih hadiste 
sabit olan «Mtisltimana ktiftir, gtinahtlr. Onunla sava§mak ktiftirdtir. ,> 
ifadesinde yer alan ( .;_,..J ) kelimesine dayanmaktad1rlar. Abdurrah
man ibn Zeyd ibn Eslem ise burada yer alan ( j _,..J ) kelimesinin put-
lara kurban kesmek oldugunu soylemi§tir. Nitekim Allah Teala 1.Ve yol
Jian !rlkarak Allah'tan ba§kas1 adma kesilen hayvandan ba§kasm1 yeme
nin haram olduguna dair bir emir bulamiyorum.» (En'am, 145) ayetin
de aym kelimeyi kullanmaktadir. Dahhak ise bu kelimenin kotti lakap
lar takmak oldugunu sayler. 

Bu ayette g~en, ( j.,._J ) kelimesi btittintiyle her ttirlti gunah an
lamma geldigini soyleyenler dogru soylemektedirler. Nitekim Allah Tea
la, haram aylarda zultimti yasaklarm§tir. Zultim her ne kadar btittin 
sene yasak ise de haram aylarda daha c;ok yasaktir. Bunun ic;in Allah 
Teft.la; ''Onlardan dordti, haram aydad1r, i§te dosdogru din. 0 aylarda 
kendinize zulmetmeyim keza ccKim de ondan zulm ile ilhadt kastederse 
ona elim azabtan tattirmz.» buyuruyor. 

ibn Cerir .bu ayette gec;en -( J _,..J -) kelimesinin; ihramll iken i§
lenmesi yasak olan av oldtirme, ktl kesme, t1rnak kesme gibi davram§
larm kastedildigi gorti§tinti tercih etmi§tir ki bu gorti§ yukarda Abdul
lah ibn Omer'den de nakledilmi§tir. Ancak bizim zikrettigimiz daha uy
gundur. Allah en i}'isini bilendir. 

Ebu HaZim'm Ebu Htireyre (r.a.) den naklettigi, Buhari ve Mtis
lim'de sabit olan sahih hadiste Rasftlullah (s.a.) buyurur ki: Kim bu 
evi hacceder, kadma yakla§maz ve gtinah i§lemezse; tlpk1 anasmdan 
dogdugu gtinde oldugu gibi gtinahlarmdan kurtulur.» 

((Tarti§ma yoktur.» Bu ayet konusunda iki farkh gorti§ vardtr : Bi
rlnci gorti§ §oyle der; haccm V8ikti ve ibadeti konusunda hic;bir tartt§
ma yoktur. Qtinkti Allah TealA onu tamamen ac;tklami§ ve en mukem
mel bic;imde izah etmi§tir. Nitekim Veki' Ala ibn Abdtilkerim'den nak
leder ki; o ben Mticahid'ln ''Haccda kavga etmek yoktur.>> ayetini §oyle 
tefsir ettigini_ duydum, der : Allah haec aylanm ac;Iklami§tJr. Bu konu
da insanlar arasmda tarti§ma· yoktur. i-bn Ebu Necih Mticahid'den nak
leder ki; o 11Haccda tarti§ma yoktur.» ayeti konusunda §Oyle deml§tir: 
Haccda tartu~ma yoktur ve hic;bir ay eksiltilmez. Allah Teala bunu apa
Cik belirtmi§tlr. Sonra mti§riklerin aylan eksiltme konusunda yaptik
lan §eylerin mahiyetini anlatarak, Allah'm bu davram§lari kmad1gm1 
belirtmi§tir. Sevri ... Mticahid'den nakleder ki; ((Haccda tartl§ma yox
tur)) ayeti konusunda o §Oyle demi§tlr: Haec dosdogru olarak belirtil· 
ml§tir. Onda ta.rh§ma yoktur. Stiddi de bOyle der. Hti§eym ... Abdullah 
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ibn Abbaztan nakleder ki; o, «Haccda tartu~ma yokturn ayeti konu
sunda §Oyle demi§tir: Haccda miinflka§a yoktur. Abdullah ibn Vehb. 
Malik'in §oyle dedigini bildirir : Allah en dogrusunu bilir ya, Hacc
daki tarti§ma §Oyledir : Kurey§liler Muzdelife'de Me§'ar-1 Haram yanm
da dururlardl. Araplar ve digerleri ise Arefede dururlar ve bunlar, biz 
daha dogruyuz, omar da biz daha dogruyuz diyerek tartl§Irlardl. i§te 
Allah'm «haccda tarti§ma yoktur)) buyrugu bizim kanaatimize gore bu
dur. Allah en iyisini bilendir. 

ibn Vehb Abdurrahman iQn Zeyd ibn Eslem'den nakleder ki; o 
§oyle demi§tir : Araplar muhtelif yerlerde durarak tarti§Irlar ve her biri 
kendi durdugu yerin ibrahim'in durag1 oldugunu iddia ederdi. Allah ne
biyy-i zi§flnma haccm menasikini bildirerek bu konuda kesin hiikmunii 
a!(lklami§tlr. ibn Vehb ... Muhammed Ibn Ka'b el-Kurazi'nin §oyle de
digini nakleder: Kurey§liler Mina'da topland1klan vakit, bir k1sm1; bi
zim hacc1rmz sizin haccm1zdan daha tamamd1r, diger bir kiSmi da bizim 
haccimiz sizin hacm1zdan daha tamamd1r, derlerdi. Hammad ibn Sele
me... Kas1m ibn Muhammed'in §Oyle dedigini nakleder : Haccda tartl§
na; bir k1smmm haec bugiindiir, bir k1smmm da haec yarmd1r, deme
sidir. ibn Cerir bu sozlerin muhtevasm1 esas alarak; haccm menasikin
de tarti§ma yoktur, anl,ammi tercih etmi§tir. 

ikinci gori.i§e gore; buradaki ( Jl~l ) kelimesinin kavga ve dii§
manhk anlamma gelmektedir. Nitekim ibn Cerir der ki; bize Abdiilha
mid ... Abdullah ibn Mes'ud'dan nakletti ki; o ((Haccda tarti§ma yok
tur.>> kavli konusunda §oyle demi§tir : Bu arkada§ml :k1zdmncaya ka
dar onunla miinaka§a etmendir. Aym isnadla Ebu ishak, Temimi'den 
nakleder ki ; o §6yle demi§tir : Ben Abdullah ibn Abbas'a bu ayette yer 
alan ( jl~l ) kelimesini sordugumda, o bunun miinaka§a ve miica
dele demek o1dugunu soyleyerek, senin arkada§ml k1zdmncaya kadar 
onunla mi.inaka§a etmendir, dedi. Miksem ve Dahhak da ibn Abbas'tan 
boyle rivayet etmi§lerdir. Ebu'l-Aliye, Ata, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, 
ikrime, Cabir ibn Zeyd, Ata el-Horasani, Mekhw, Amr ibn Dinar, Siiddi, 
Dahhak, Rebi' ibn Enes, ibrahim el-Nehai, Ata ibn Yessar, Hasan, Ka
tade, Zi.ihri ve Mukatil ibn Hayyan'm da boyle ded.igi rivayet edilir. 

Ali !bn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakleder ki; o bu ayette yer alan 

( J'~' ) kelimesi hakkmda §oyle demi§tir : Bu tartl§ma ve miinakaija 
etmektir. Senin kard~in ve arkada§ml k1zdmncaya kadar tartt§m<:~.ndir 
ki Allah bunu yasaklamt§tlr. 

ibrahim el-Nehai bu ayet konusunda der ki; ashab-1 glizin haccda 
tartl§may1 ho§ kar§llamazlardl. Muhammed ibn Ishak, Nafi kanaltyia 
Abdullah ibn Omer'den nakleder ki; buradaki ( jl~l ) keiimesi klifilr 
ve miinaka§adlr. Keza ibn Vehb ... Abdullah ibn Omt:r'den buradakl 
tarti§manm kiifiir, dii§manllk ve miinazara oldu~unu soylemi§tir. ibn 

' 
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Ebu Hatim, Abdullah ibn Ziibeyr, Hasan, Ibrahim, Tavus ve Muhammed 
ibn Ka'b'm buradaki tartl§mamn miinaka§a oldugunu soylediklerini 
nakleder. Abdullah ibn Miibarek... ikrime'den nakleder ki; hacc'daki 
tartu~ma, k1zmad1r. Senin bir miisliimam k1zd1rmand1r. Ancak bir kO
leden hakaret goriip de; onu dovmeden kendisine k1zmanda bir beis ol
maz in§aallah. Ben derim ki; eger koleyi dovecek olursan bu da caiz 
ve uygundur. Bunun delili §U hadistir : imam Ahmed ibn Hanbel'in Ab
dullah ibn Ziibeyr'den, onun da babasmdan naklettigine gore; Esma 
Bint Ebubekr §6yle demi§tir: Biz haec maksad1yla Rasulullah (s.a.) ile 
birlikte ~_;1ktlk . Nihayet A'rec'e (Mekke ile Medine arasmda bir yer) 
geldigimizde, Rasulullah (s.a.) bineginden indi. Hz. Ai§e Rasulullah'm 
yamna, ben de babamm yamna oturdum. Rasulullah'm binegi ile Ebu
bekir'in binegi Ebubekir'in kolesinin yamnda idi. Ebubekir kolesini bek
lemek iizere oturdu. Ancak kale devesiz ~_;1kageldi. Ebubekir, deven ne
rede? deyince, o diin deveyi kaybettim, dedi. Ebubekir bir tek deve var, 
onu da kay1p m1 ediyorsun? dedi ve az kalsm kolesini dovecekti. Rasu
lullah (s.a.) tebessiim ederek, ona bak1yordu. Buyuruyordu ki; §U ih
ramhya bakm. ihramh iken ne yap1yor? Ebu Davud ve ibn Mace de 
bu hadisi ibn ishak'tan tahri~_; ederler. ( ... ) 

Ancak Rasulullah (s.a.) m Hz. Ebubekir'e hitaben «§U ihram
hya bakm ne yap1yor?n soziinde bir nevi latif kmama mevcut oldugu 
i~_;in en iyisi bu tiir davram§l terketmektir. Allah en iyisini bilendir. 
imam Abd ibn Humeyd Miisned'inde der ki; bize Ubeydullah ibn Musa ... 
Cabir ibn Abdulah'dan nakletti ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
<<Kim haccm menasikini yerine getirir, miisliimanlar da onun elinden 
ve dilinden salim olurlarsa, Allah onun ge~mi§ giinahlanm bagi§lar.» 

<<Siz ne hayir yaparsamz Allah onu bilir.» Allah onlan soz ve fiille 
kotiiliikleri i§lemekten ahkoyduktan sonra, iyilikleri yapmaya te§vik edi
yor ve Allah'm bunu bildigini, ktyamet giiniinde en uygun miikafatla 
miikatatlandtracagml haber veriyor. 

«Bir de az1k edininiz. ~iiphesiz ki aztgm en hay1rl1S1 takvadtr.» Avfi, 
ibn Abbas'tan nakleder ki; o §Oyle demi§tir: 

((Bazt ki§iler evlerinden yola 1_;1ktyorlard1 ve beraberlerine hi~_;bir aztk 
almtyorlardt. Sonra da biz Allah'm evini haec ediyoruz ama o bizi doyur
muyor, diyoriard1. Bunun iizerine Allah Teala sizi insanlardan ahkoya
cak §eyleri aztk edininiz, buyurmu§tur.» ibn Ebu Hatim der ki; bize 
Muhammed ibn Abdullah . .. ikrime'den nakletti ki; o §Oyle demi§ : in
sanlar az1ks1z olarak haec ediyorlardt. Allah Tea.la bu ayeti inzal buyur
du. ibn Cerir ... ibn Uyeyne'den aym §ekilde rivayet etmi&tir. ibn Ebu 
Hatim der ki; bu hadisi Verka, Amr ibn Dinar'dan, o da ikrime'den, o 
da ibn Abbas'tan nakletmi§tir. Ancak ibn Uyeyne'nin naklettigi daha 
sahihtir. Ben derim ki; bu hadisi Nesei, Said ibn Abdurrahman el-
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Mahzumi kanallyla. .. ibn Abbas'tan naklederek §oyle der : Baz1 ki§iler . 
az1ks1z haec ediyorlard1. Bunun uzerine Allah Teala ccBir de az1k edinin. 
~uphesiz ki aZigm en hayullSl takvadn·» ayetini inzal buyurdu. Ver
ka'mn had.isini Buhari Yahya ibn Bi~ir kanahyla ~ebabe'den rivayet 
eder. Ebu Davud da bu hadisi, Ebu Mes'ud Ahmed ibn Furat el-Razi 
kanallyJa,.. ibn Abbas'tan nakleder ve der ki : 

':.1J}:~ ~01 l)t:_ ;~ 1;.;J ~~-~~~:,:i'I)~J ~) ~_,;~~~~_;~}1~~~ ~~ 
~~I ~tJI:.:;_ ~~ ~ ,;jy_; J~ 

«Yemen halk1 aZiksiz olarak hacca gidiyorlard1 ve biz Allah'a te
vekkiil edenleriz, diyorlard1. Bunun iizerine Allah Tealf~ C<Bir de az1k 
edinin. ~iiphesiz ki RZllPTI en hay1rhs1 takvadlf.ll ayetini inzal buyur
du.)) Bu hadisi Abd ibn Humeyd, tefsirinde ~ebabe'den, ibn Hibban da 
Sahih'inde ~ebabe'den rivayet ederler. 

ibn Cerir ve ibn Merduyeh, Amr ibn AbdiilgaffAr'm NAfi kana
llyla .. Abdullah ibn Omer'den naklettigl hadiste rivAyet eder ki, o 
~oyle demi§tir : insanlar ihrama girdikleri zaman, beraberlerindeki 
az1klanm atarlar ve yeniden ba§ka bir aZik edinirlerdi. Bunun iize
rine Allah TealA bu Ayeti inzal buyurarak bu davrani§lanm yasak
ladl. Onlara un ve kavut gibi az1klar edinmeyi emretti. ibn Ziibeyr, 
Ebu'l-Aliye, Miicahid, !krime, ~a'bi, Nehai, Salim ibn Abdullah, Ata 
el-Horaslni, Katade, Rebi' ibn Enes ve Mukltil ibn Hayyan da bOyle 
dem~lerdir. 

Said ibn Ciibeyr, bu ayet konusunda der ki: Siz un, kavut ve ~0-
rek gibi az1klar edinin. Veki de tefsirinde der ki; bize Siifyln, Said ibn 
Ciibeyr'den bu lyet konusunda {(hl§knan~)) kuru ekmek ve kavut gibi 
aZiklar edinin dediglni, nakleder. Yine Veki der ki; bize Ibrahim el
Mekki .. . Abdullah ibn Omer'in §oyle dedigini nakletti: Ki§inin seferde 
iyi az1g1 olmas1 kerimligine i§Arettir. Hammld tbn · Seleme, Ebu Rey
hlne'den naklederek, Abdullah ibn Omer'in arkada~k edenlere suyu 
da §art ko§tugu ifldesini, ekler. 

c<~iiphesiz ki az1gm en haflrhsl takvldir.» Allah Teall mu'min
lere diinya hayatmda yolculuga ~1karken aZlk edinmeyi emrettigi gi
bi, ~imdi de Ahiret az1gma dikkatleri ~ekmektedir. Ahiretteki aztk, Al
lah korkusudur. Nitekim Allah Teft.lft. bir bqka A.yet-i kerime'de §oyle 
buyurur : «Ey ademo~ullan aflp yerinizi ortecek giy.imlikle, sizi siis
leyecek elbiseler lndirdik. Takvl ortiisii ise bunlardan daha haYirhdtr. 
Allah'm bu ayetleri ogiit almamz l~indir.ll (A'rft.f, 26) Allah Tella bu 
A.yette de hissi elbiseyi zikrettikten sonra, ma'nevi elbiseye dikkatleri 
~ekmi§tir ki; ma'nevi elbise hu§u, itlat ve takvA.dir. Ma'nevi elbisenin 
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maddi elbiseden daha iyi ve daha fayda.lr oldugunu da hatlrlatmak
tadlr. 

Ata. el-Horasani der ki: <<~iiphesiz ki az1~n en haYlrliSI takvadrr.>) 
Yani ahiret az1g1d1r. Hat1z Ebu Kas1m Taberani der ki; bize Abdan ... 
Cerir ibn Abdullah kanallyla nakletti ki, Hz. Peygamber; kim bu diin
yada azlk edinirse bu ,ona ahirette fayda verir, buyurmw~tur. 

Mukatil ibn Hayyan der ki; bu ayet-i kerime nazil olunca, miis
Hiinan fakirlerden bir adam kalk1p dedi ki; ey Allah'm RasUlu biz az1k 
edinecek bir §ey bulawyoruz. Bunun iizerine RasOlullah (s.a.) buyur
du ki : Yuzunu halktan ahkoyacak bir §eyi az1k edin. ~uphesiz ld 
sizfn edindiginiz az1klann en haYlr1tsi takva az1~dtr. Bunu ibn Ebu 
Hatim rivayet etmi§tir. 

«Ey akll sahipleri, Benden korkun.» Benim azft.b1mdan. ikabim
dan ve bana muhalefet edenlere yapacag1m i§kenceden korkun. Ey akll 
ve anlayi§ sahipleri, benim emrimi dinlemeyenleri, bekleyen §iddetli 
azabtan saklmn. 

198 - Rabbiruz1n lutfu keremini aramanlZda bir gii
nah yoktur. Arafat'tan geri dondug·UI1iiz zaman, Me~'ar- 1 

Haram'1n yan1nda Allah'1 zikredin. 0, sizi hidayete ula~
trrdlgi gibi, siz de O'nu zikredin. Nitekim siz bundan once. 
sap1klardan idiniz. 

Haccm Manas1 

Buhari det ki; bize Muhammed... tbn Abbas'tan nakletti ki; o 
§Oyle demi§ : Ukaz, Mecenne ve Zii'l-Mecb, cahiliyet devri panayrr
lanydl. Haec mevsiminde araplar burada ticaret yapmaYl giinah sa
Ylyorlardl. Nihayet Allah Teala haec mevsiminde <«Rabbmizm lutf-u 
keremini aramaruzda bir gunah yoktur» ayetini inz!l buyurdu. Ab
durrezzak da bu hadisL .. Sufyan ibn Uyeyne kanahyla ibn Abbas'tan_ 
nakleder. 

Baz1lan da derler ki; islam geldiginde baZilan haec mevsiminde 
ticaret yap~Yl kotu sayd1lar ve durumu RasUlullah (s.a.) a sordu-
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lar . Bunun uzerine i§bU ayet-i kerime nazi! oldu. ibn Cureyc, Ibn Ab
bas'm §Oyle dedigini rivayet eder : Cahiliyyet devrinde halkm ticaret 
yeri, Ukaz, Mecenne, ve Zii'l-Mecaz panay1rlar1yd1. islam gelince bu
rada ticareti kotu kar§llar gibi oldular. Nihayet bu ayet-i kerime nazil 
oldu. 

Ebu Davud ve digerleri Yezid ibn Ebu Ziyad kanahyla ... ibn Ab
bas'm §Oyle dedigini rivayet ettiler : MU.slumanlar haec mevsiminin 
Allah'l anma giinleri oldugunu soyleyerek, bu s1rada ticaret ve ah§
veri§ten ka~m1yorlard1. Bunun uzerine Allah Teala bu ayet-i kerime' 
yi inzal buyurdu. ibn Cerir de der ki; bana Ya'kub ibn Ibrahim .. . ibn 
Abbas'm §Oyle dedigini nakletti: «Haec mevsiminde Rabbm1zm lutf-u 
keremini aramamzda bir giinah yoktur.» Ali ibn Ebu Talha da ibn 
Abbas'tan bu a yet konusunda · §oyle dedigini nakleder : ihramdan on
ce ve sonra all§- veri§ yapmakta sizin i~in bir giinah yoktur. Avfi de 
ibn Abbas'tan aym §ekilde rivayet etrn:i§tir. 

Veki' der ki; bize Talha ibn Amr ... ibn Abbas'm bu a yeti §Oyle oku~ 
dugunu rivayet etti : ( e-JI r-"1 y-~ ~J J-~ I F. _:,I r~ ~ ..r.) 1 
<cHace mevsimlerinde Rabb1mzm lutf-u keremini aramamzda size bir 
giinah yoktur.» Bunu Abd ibn Hiimeyd .. . Ubeydullah ibn Ebu Ye
zid'den nakleder ki; o Abdullah ibn Zubeyr'in de boyle okudugunu 
duydum, demi§tir. Miicahid. Said ibn Cubeyr, ikrime, · Mansur ibn 
Mu'temir, Katade, Ibrahim el-Nehai, Rebi' ibn Enes ve di~erleri de 
boyle tefsir etmi§lerdir. 

ibn Cerir Taberi der ki; bize Hasan ibn Urfe ... Ebu Umeyme'den 
nakletti ki; o, ben Abdullah ibn Omer'e, hacc'da ticaret yapan bir ki
§inin durumu sorulunca, onun bu ayet-i kerime'yi okudugunu duy
dum, demi§tir. Bu rivayet mevkuf, ancak saglamd1r. Nitekim merfu' 
olarak Ahmed Ibn Hanbel der ki; bize Esbat .. . Ebu Umame et-Teymi' 
den nakleder ki; o §Oyle demi§ : Ben Abdullah ibn Omer'e; biz kira
lanarak i§ yap1yoruz. Bizim hacc1m1z olur mu? dedim. 0, Ka'be'yi ta
vaf etmiyor musunuz, Arafat'a gelmiyor musunuz? cemrelerde ta§ at- . 
m1yor musunuz? Ba§llllZl tira§ etmiyor musunuz? dedi. Biz evet, de
dik. Abdullah ibn Orner bunun uzerine dedi ki : Adamm biri Hz. Pey- · 
gambere geldi ve senin bana sordugunu ona sordu. Fakat Hz. Peygam
ber ona hemen cevap vermedi. Nihayet Cebrail «Rabbm1zm lutf-u ke
remini aramamzda bir gunah yoktur» ay~tini getirdi. Rasulullah (s.a.) 
adam1 ~ag1rd1 ve siz hac1larsm1z, buyurdu. 

Abdurrezzak der ki; bize Sevri. .. Benu Teym kabilesinden bir 
adamdan nakletti ki; birisi Abdullah ibn Omer'e gelerek §oyle dedi: 
Ey Ebu Abdurrahman, biz kiralanarak ~ah§an bir topluluguz. Bizim 
hacc1m1zm kabul olmayacag1 iddia ediliyor. Abdullah ibn Orner dedi 
ki: Siz onlar gibi ihram giymiyor musunuz? Onlar gibi tavaf etmi
yor musunuz? Onlar gibi §eytan ta§lamiyor musunuz? Adam, evet 
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dedi. Abdullah ibn Orner sen haec yap1yorsun oyleyse dedi. Sonra ila
ve olarak §Unlan st>yledi: Adamm biri Rasillullah (s.a.) a geldi. Senin 
bana sordugml §eyi ona sordu. Bunun iizerine.: «Rabbm1zm lutf-u ke
remint aramamzda giinah yoktur)) ayeti nazil oldu. Bu hadisi Abd, 
Abdurrezzak'dan rivayet eder. Keza ibn Huzeyfe, Sevri'den bu hadisi 
merfU.' olarak rivayet eder. Aynca bu hadis ba§ka yollarla merfu' ola
rak rivayet edilmi§tir. Nitekim ibn Ebu Hatim der ki; bize Hasan ibn 
Urfe ... Ebu Umame el-Teymi'den nakletti ki, o §oyle demi§ : Ben Ab
dullah ibn Omer'e dedim ki, ·biz Mekke'ye kadar bu §ekilde kiraya 
tutulan bir topluluguz. Halk bizim hacclmizm haec olmayacagm1 id
dia ediyor, sen ne dersin? Bizim hacc1rmz haec olur mu? Abdullah ibn 
Orner dedi ki; siz ihrama girmiyor musunuz? Ka'be'yi tavat etmiyor 
musunuz? Ve haccm menasikini yerine getirmiyor musunuz? Adam, 
evet dedi. Bunun uzerine Abdullah ibn Orner, oyleyse siz hacllarsmiz, 
dedi ve sonra §Unlan ekledi: Adarmn biri Rasulullah (s.a.) a geldi ve 
senin sordugun §eyi ona sordu. Rasulullah (s.a.) ona nas1l cevap ve
recegini :bilmiyordu. -veya ona hi~bir §ey d~medi- Nihayet bu ayet-i 
kerime nazil oldu: <~Rabbimzm lutf-u kereminden aramamzda bir gii
nah yoktur.)) Rasulullah adarm ~ag1rd1 ve ona ·bu ayeti okuyarak, siz 
hacllarsm1z, buyurdu. Mes'ud ibn Sa'd ... A'la ibn Miiseyyeb'den bu 
hadisi merfu' olarak rivayet eder. 

ibn Cerir Taheri der ki; bana Vas1t'h Muhammed oglu Talik ... 
Ebu Umame el-Teymi'den nakletti ki; o §oyle demi§: Ben Abdullah 
ibn Omer'e, biz kiralanan bir . topluluguz; haCClinlZ kabul mu? dedim. 
0, siz Ka'be'yi tavat etmiyor musunuz? Arafat'a ~1km1yor musunuz? 
§eytan ta§lam1yor musunuz? Ba§larmiZI tlra§ etmiyor musunuz? dedi. 
Biz de evet, dedik. Bunun uzerine dedi ki : Adamm biri Hz. Peygam
bere geldi ve senin bana sordugunu, ona sual etti. 0, ne diyecegini 
bilmiyordu. Nihayet Cebrail (a.s.) bu ayet-i celile'yi indirdi. Bunun 
uzerine Rasulullah (s.a.), siz hacilarsmiz, buyurdu. ibn Cerir der ki; 
bana Ahmed ibn ishak ... Hz. Omer'in kolesi Ebu Salih'den nakletti 
ki; o §oyle demi§: Ben, ey mii'minlerin emiri, siz haccda ticaret eder 
miydiniz? diye sordum. 0, onlarm haccdan ba§ka ge~imlikleri var 
m1yd1? dedi. 

«Arafat'dan geri dondugunuz zaman Me§'ar-i Haram'm yamnda 
Allah'I zikredin.» Arafat, muennes bir ozel isim olmakla beraber rnun
sarif olmu§tur. <;unku aslmda «rniislirnatn ve <<rnli'rninatn gibi cerni' 
dir. Ve bu belirli bir bolgenin ad1d1r. DolaYJSiyla ash nazar-1 itibare all
narak, munsarif yapllini§tlr. Ve haccm temel diregidir. Bunun i~in 

imam Ahmed ile diger Siinen sahipleri sahib isnAdla Sevri'nin ... Ab
durrahmAn ibn Ya'mer'den naklettigi §U hadisi rivayet ederler : Ab
durrahmAn der ki: Ben Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu duy
dum: Haec ArafAt't1r. Bunu u~ kerre tekrarladi. Kim fecir dogmadan 
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once Arefeye ula§Irsa, hacc1 idrak etm~tir. Mina giinleri ii9tiir. Kim 
acele eder ve iki giinde bitirirse, ana vebal yoktur, kim de gecikirse 
ona da vabal yoktur. Arafat'da vakfenin zamam, Arefe giiniind.en 
bayram giinii ikinci fecrin dogu§una kadardtr. Qiinkii Rasulullah 
(s.a.) veda hacmda, ogle namazm1 k1ld1ktan sonra Arafat'ta gfule§ ba
tmcaya kadar vakfe yapml§ ve haec ibadetlerinizi benden alm, buyur
mu§tur. Bu hadiste Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Kim once are
feyi idrak ederse, hacct idrak etmi§ olur. imam Malik, Ebu Hanife ve 
§afii merhumun mezhebi ooyledir. Allah'm rahmeti onlarm iizerine 
olsun. 

imam Ahmed ibn Hanbel ise, vakfe vaktinin arafa giiniiniin 
evvelinden ba§ladtgmt kabul eder. Ahmed ibn Hanbel, delil olarak ~a· 
bi'nin Urve ibn Mudarris'den naklettigi hadisi gbsterir. U1·ve der ki: 
Ben Miizdelife'de Ra:sulullah (s.a.) namaza ~tkttgmda yamna geldim 
ve dedim ·ki: Ey Allah'm Rasulii, ben Tay dagmdan geldim. Binegimt 
sakatlad1m, kendimi yordum. Allah'a andolsun ki, her dagm iize
rinde vakfe yaptlm. Benim i~in haec var nudtr? Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki; kim bizlm bu namaztmtzda haztr bulunur ve bizi gonderin
ceye kadar bizimle beraber durursa ve bundan once Arafat'da bir gece 
veya giindiiz durmu§ ise; onun hacc1 tamam olmu§tur. Artlk o ihram
dan ~1kabilir. Bu hadisi imam Ahmed ve Siinen erbabt rivayet etmi§
ler, Tirmizi de sahih saynu§ttr. 

Arafat'a bu adm ned en verildigi konusunda Abdiirrezzak.. . Ali 
ibn Ebu Talib'ten rivayet eder ki; o §oyle demi§tir: Allah (c.c.) Hz. 
Cebrail'i Hz. ibrahim'e gonderdi, Cebrail tbrahim ile birlikte haec 
etti. Arefeye geldiginde, o bildim manasma ( .::...J .,;S- ) dedi. Zira o, on
ceden bir kerre daha haec etmi§ti. I§te buuun i\in buraya bildi anla
mma (Arefe) ad1 verilml§tir. Abdullah !bn Mi.ibiirek, Ata'dan nakle
der ki; o §6yle demi§tir : Buraya t!Arefell aduun verilmesi &Undandtr : 
Hz. CebnUl haccm erkamm Hz. ibrahim de bildim, bildim anlamma 
( .::...J .,;S- ) diyordu. Bunun ic;in oraya 1<Arefe1' adt verilmi&tir. ibn Ab
bas, ibn Orner ve Ebu Miclez'den de ayru §ekilde naklediliz. Allah en 
iyisini bilenctir. Arafat'a, ((Me~'ar-1 Halah>, ((Me!j'ar-I Aksa.,, ve Hilal vez
ninde (Iilah adt verilir. Arafatm orta yerindeki daga da Rahm.:t dag1 adr 
verilir. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Hammad ibn Hasan ... ibn Abbas'tan 
nakletti ki; o ~oyle demi!} : Cahiliyet halk1 Arafat'ta dururlardl. GOne~ 
daglarm tepesine ula!jmca - ki o, daglarm ba§mda bir sank gibi olur
du- buradan aynhrlard1. RasUlullah (s.a.) Arafat'tan aynlmaYl gu
ne~in batt§ma kadar te'hir etti. Bu hadisi ibn Merduyeh Zem'a ibn 
Salih'in hadisinden nakleder ve ilive olarak §Unlan sayler: Sonra Muz
delife'de durdu. Sabah namazm1 Gales'te klld1. Her taraf agarmca, 
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- fecrin son am idi- Arafat'tan aynld1. Bu hadisin isnad1 hasendir. 
ibn Ciireyc der ki; Muhammed ibn Kays, Misver ibn Mahreme' 

dtm nakletti ki; o §oyle demi§ : Rasulullah (s.a.) Arafat'ta iken bize 
hutba okudu. Allah'a hamd ve sena etti, sonra dedi ki; imdi -hutbe 
okudugu zamanlar hep imdi diye ba§larct1- dogrusu bu gtin en bti
yiik haec giintidiir. iyi bilin ki; giine§ daglarm tepesinde, erkeklerin 
ba§mdaki sanklar gibi olunca §irk ehli putperestler gtine§ batmadan 
once Arafat'tan aynllrlard1. Biz ise gtine§ battlktan sonra aynhyoruz. 
Onlar Me§'ar-1 Haram'dan giine§ dogduktan sonra aynllyorlardl. Gii
ne§ daglann tepesinde erkeklerin sanklan gibi oldugu zaman. Bizim 
kurbamm1zm §irk ehlinin kurbamna aykm olmas1 i~in biz gtine§ dog
mazdan once aynhyoruz. ibn Merduyeh de ooylece rivayet eder. Bu 
laf1z onundur. Hakim Mtistedrek'inde Abdurrahman ibn Miibarek ka
nahyla... ibn Ciireyc'den bu hadisi rivayet ettikten sonra-:-""bu hadis 
Buhari ve Miislim'in §artlarma gore sahihtir, ancak onlar tahri~ etme
mi§lerdir, der. Misver'in bizim zikrettigimiz §ekilde bu hadisi Rasu
lullah (s.a.) dan duydugunun stibutu saglamd1r. Yoksa baz1 arkada§
lanmizm ve tarafdarlanmn vehmettigi gibi Misver, duymadan soyle
yen ki§ilerden degildir. 

Veki' ~u'be kanallyla .. . Marur ibn Siiveyd'den nakleder ki; o §Oyle 
demi§tir: Ben Hz. Orner (r.a.) i Arafat'tan aynld1g1 zaman gordiim. 
Bak1yordum; o sanki ba§mm sa~I dokiilmii§, devesinin iizerinde hizll
ca gidiyor ve biz Arafat'tan geri donmenin h1zllca ko§U oldugunu gor· 
diik, diyordu. Mi.islim'in Sahih'inde varid olan uzun bir hadiste Cabir 
ibn Abdullah §Oyle diyor : Giine§ batlp; sanhk kaybolup giine§in kur
su yok oluncaya kadar RasUlullah Arafat'ta vakfe yap1yordu. Gtine§in 
kursu kaybolunca Usame'yi terkisine ald1 ve RasUlullah (s.a.) Kus
va'mn (devesi) yulanm ~ekti. Devenin ba§1 bineginin tizengisine dege
yaziyordu. Bir taraftan devesini siiriiyor, diger taraftan §Oyle diyordu : 
Ey insanlar, sakin olun, sakin olun. Bir daga gelince devesini yava§· 
latlyordu. Nihayet Mtizdelife'ye geldi. Ve orada ak§am namaz1yla yats1 
namazm1 bir ezan, iki kametle k1ld1. Sonra Kusva'ya bindi ve Me§'ar-1 
Haram'a geldi. Orda K1ble'ye yoneldi. Allah'a dua etti, tekbir, tehlil 
getirdi ve tevhid okudu. Boylece tan kararmcaya kadar orda durup 
kald1. Sonra giine§ dogmazdan once aynld1. Sahih hadiste varid ol
duguna gore tTsame ibn Zeyd'e Rasulullah (s.a.) m Arafat'tan ayn
hrken nasll ytiriidiigti soruldugunda, o §Oyle dedi : 0 yaya yiiriirdii. 
Bir ge~it bulunca, iizerinden at1ard1. ibn Ebu Hatim der ki; bana ~afii' 
nin ktzmm oglu Ebu Muhammed yazd1g1 mektupta, babasmdan veya 
amcasmdan naklen der ki; Siifyan ibn Uyeyne; ((Arafat'tan geri don
diigiiniiz zaman Me§'ar-1 Haram'm yamnda Allah'1 zikredin» ayetl 
konusunda, bu zikrin iki namaz1 birlikte k1lmak oldugunu soylemi§ti. 
Ebu ishak el-Sebii de Amr ibn Meymun'dan naklen der ki; ben Ab-
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dullah ibn Amr'a; Me§'ar-1 Haram'1 sordugumda sustu. Nlhayet bi
neklerimizin ayag1 Muzdelife'ye bastlgmda, Me§'ar-1 Haram'1 soran ne
rede? i§te Me§'ar-1 Haram budur, dedi. Abdurezzak da der ki; bize Ma' 
mer. .. ibn Orner' in Me§'ar-I Haram Muzdelife'nin tamam1dlr, dedigmi 
nakletti. Hu§eym ise .. . Abdullah ibn·Omer'e bu ayet sorulunca; o, Ara
fat dag1 ve ~evresidir, dedigini nakletti. Abdurrezzak der ki; bize Ma' 
mer.. . ibrahim'den nakletti ki; o §oyle delni§ : Abdullah ibn Orner 
halkm Kuzah'ta (Muzdelife'de imamm yamnda durdugu yer) kayn&.§
tlgmi gor'iince, bunlar ni~in kayna§Iyorlar, buranm heryam Me§'ar-l 
haram'd1r, dedi. ibn Abbas, Said ibn Cubeyr, ikrime, Mucahid, Sud
di, Rebi' ibn Enes, Hasan, Katade'nin de Me§'ar-I Haram'm ikl dag-J.n 
aras1 oldugunu soyledikleri nakledilir. 

ibn Ctireyc der ki; ben Ata'ya Muzdelife neresidir? diye sordum. 
o, Arafat'm iki ge~idinden ge~ince buras1 Muhassir'dir, bu iki ge~it; 
Mtizdelife'den Arafat'a giden ge~it degildir, ikisinin donu§ yeridir, ia
tersen bu ikisi arasmda dur, dedi. Ben Kuzah'm biraz ilerisinde dur
mak isterim, dedim. Halk ge~;it vermek i<,;in bize biraz daha yaklq, 
dedi. Ben derim ki: Me§Mr; ( ._...&-L: •• n ) ac;1k alametler demektir. 
Muzdelife'ye Me§'ar-I Haram ad1 verilmesi; onun Harem-i ~erif'e da
h11 olmasmdand1r. Ancak Kaffal ve ibn Huzeyme'nin de arasmda bu
lundugu ~afii fakihlerinden bazilan ile Selef-i salihinden bir taifenin 
kanaatine gore; Muzdelife'de durmak haccm bir riiknudur. 0 olmadan 
haec sahib ol~az. c;unku Urve ibn Mudarris'in yukarda g~en hadi
sinde bu husus belirtilmi§tir. Diger taraftan; baZilan da Muzdelife'de 
durmamn vacib oldugunu soylerler ld, ~atii'nin iki gorii§'iinden birisl 
budur. Durulmad1~ takdirde kan ak1tmak gerekir. BaZilan da Muz
delife'de durmanm m'iistehab oldugunu, bunu terketmekle herhangi 
bir §ey gerekmedigini soylerlei. Bu konuda ulema arasmda uc; ayn gO
r'ii§ vard1r. Bunlar ba§ka bir kitab1rmzda ac;Iklandi. Allah en iyisini 
bilendir. 

Abdullah ibn Mu·barek, Sufyan el-Sevri 'kanahyla Zeyd tbn Es
lem'den nakleder ki; RasUlullah (s.a .) §oyle buyurmu§tur : Arafat'm 
hertarafi vakfe yeridir. Urene (Araflt'taki vakfe mahallerinden birl
nin ad1) den atm1z1 kO§turun. Cerna' (Muzdelife) nin her taraf1 Mu
hassir di§mda va:kfe mahallidir. Bu hadis murseldir. imam Ahmro ibn 
Hanbel... Cubeyr ibn Mut'im kanahyla, Rasulullah (s.a.) m §ovle bu
yurdugunu nakleder : Arafat'm her yeri vakfe mahallidir. Urene'den 
atlmZI ko§turun. Muzdelife'nln hepsi vakfe mahallidir. Muhassirden 
atm1z1 ko§turun. Mekke'dek! her dere kurban kesme yeridir. Te&rik 
gunlerinin hepsi kurban kesme vaktidir. Bu hadis de munkab'dir, 
«;iinku burada raviler arasmda zikri ge~en, SUieyman ibn Musa, Cu
beyr ibn Mutim'i gormeml§tlr. Ancak bu hadisi, Velid ibn Muslim .. . 
Cubeyr :ibn Mut'im'in oglu tarikiyle babasmdan nakleder. Keza Su-
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veyd, Nafi ibn Ciibeyr ibn Mut'im'den, o da babasmdan, o da Ras(l
lullah (s.a.) dan yukardaki hadisi nakleder. Allah en iyisfni bifend!r 

<<0, sizi hidayete ula§tlrdigt gibi siz de O'nu zikredin.>i Allah Tejlj, 
bur~a miisliimanlara lutfettigi hidayet, beyan ve ir§ad nimetlni ha
t1rlat1yor. Allah dostu ibrahim peygamberin yaptlgt-gibi haccm er
kamm gosterlyor. Bunun i~in de <<Bundan evvel siz sap1klardan idi
niz» buyuruyor. Denildi ki, bu hidayetten evvel ,bu Kur'an'dan evvel. 
bu Ras(ll'den evvel sap1klardan idiniz, demektir. Hepsi de birbirine 
yakm anlamlardlr ve birbirini gerektirir, her ii~ anlam da sahihtir. 

199 - S<>pra insanlarn-. J ondugu yerden siz de do
nun. Ve Allal).'tan magfiret w~ ;:n. Siiphesiz ki, Allah. 
Gafur'dur, Rahim'dir. 

Buradaki <<sonra» anlamma gelen ( ,.;· ) edat1, haberin habere at
fi ve ona dayandmlmas1 i9indir. Sanki Allah TeAl! Araf!t'ta vakfe 
yapan ki§iye; Allah Te!la M~'ar-1 Haram'm yanmda kendisini zikret
mek iizere Miizdellfe'ye gitmesini emretmektedir. Butiin halkm Ara
fat'taki gibi vakfe yapmas1m buyurmaktad1r. Nitekim Kurey§lilerin 
di§mda biitiin balk Araf!t'ta vakfe yapard1. Qiinkii onlar haremden 
~1kmazlard1. Dagm alt k1smmda Harem-1 ~erif'in bir kenarmda durur 
ve biz Allah'm beldesindeki Allah'm halkly1Z ve O'nun evinin bek~ile
riyiz, derlerdi. 

· Buhari der kl, bize Ali ibn Abdullah .. . Hz. Ai§e'nin ~yle dedigini ri
vayet 'etti : Kurenliler ve onlann dinine baglananlar Miizdelife'de 
vakfe yaparlar ve buna ((Hums» adm1 verirlenil. o;ger Araplar ise 
Arafat'ta vakfe yaparlard1. i slam gelince Allah Teala Nebiyy-i Zi~a
nma Arafat'a gelmesini, orda vakfe yapma.s1m sonra oradan donme
sini emretti. t~te Allah Teal!'nm 11Sonra lnsanlarm dondiigu yerden 
siz de doniin" ayetinin m!nas1 budur. tbn AbbAs, Miiclhid, At9.. J<. ~
tade, Siidcli ve digerleri de bOyle demi§lerdir. tbn Cerir de bu goru~t\ 
benimseyerek bu konuda lema' oldugunu bildirmi§tir. Allah hepsine 
rahmet etsin. 

Ahmed ibn Hanbel det· l: i; IJ;I. I.t Slity:\n ... Muhammed ibn Cu
beyr ibn Muti'm'den rivayet e tti ki ; ona ba bas1 lloyle demi§ : Araflt'ta 
devemi kaybettim, onu ara§Unyordum. Bakt1m Rasulullah (s.a.) vak
fe yap1yor. Bu, •thumuS>1 tur, burada yeri nedir? dedim. Bu hadisi Bu
hari ve Miislim sahih'lerinde tahri~ ederler. Sonra Buhari, Mils~, tbn 
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Ukbe kanahyla ... ibn Abbas'tan nakleder ki; buradaki donii§ten mak
sad Muzdelife'den ta§ atmak uzere Mina'ya don'ii§ oldugunu gerekti
ren bir soz soylemi§tir. En iyisini Allah bilir. Bunu ibn Cerir de Dah
hak ibn Muzahim'den nakleder ve der ki; ayetteki ((insanlardan>) 
maksad, ibrahim (s.a.) dir. Dahhak'tan bir ba§ka rivayette insanlar
dan maksad, imamd1r der. ibn Cerir delillerin butunu bunun aksini 
g08termeseydi, elbette ki en ~ok tercih ~lilen gor'ii§ bu olurdu, der. 

<<Ve Allah'tan magfiret dileyin. ~uphesiz ki Allah Gafur'dur, Ra
him'dir.» Allah Teala ~ogunlukla ibadetlerin yerine getirilmesinden 
sonra, Allah'I zikretmeyi emreder. Bu sebeple Mii.slim'in Sahih'inde 
Rasiilulah (s.a.) m namaz1 bitirince uc kerre istigfar ettigi belirtilir. 
Buhari ve Muslim'in Sahih'inde sabit olduguna gore, Rasulullah (s.a .} 
otuzu~ kerre subhanallah, · otuzu~ kerre Elhamd'iilillah, otuzti~ kerre 
Allahii Ekber demeyi iyi sayard1. ibn Cerir burada ibn Abba.s'm Hz. 
Peygamberin iimmetine Arafe ak§ami magfiret dilemesi konusunda 
bir hadis rlvayet eder ki; biz bunu ((Arafe Gununiin Fazileth bolu
mtinde derledik. ibn Merduyeh burada Buhari'nin ~eddad ibn Evs'den 
naklettigi bir hadisi irad eder ve der ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
du: 

~:,:·i~!l.~.&" !l ·-·~~~- !!~~~- J:~l~ ·- :\ ~~~\~. ,_:,F-tll:·~,-, ~:·:, \:,; .. '-],'.{.:.. , JJ f.t&v J . J _, •. .J.J...,. ~.~y>..;.) , , -
I ' ' , 

' . , ' , .. , , , , ... 
. .::2\ \j~~;~l :;.~~ ~~J~~~~ :;,\_; ~~:.!_U :;,\ ~t:. /-!~ .!1: )~I . ' . , 

((Magfiret dilemenin en buyiigti §Oyle dernendir: Allah'1m Sen 
benim Rabb1msm. Senden ba§ka ilah yoktur. Beni Sen yarattm. 
Bense Senin kulunum. Gtictim yettigince Senin ahdin ve· va'din tize
reyim. Yaptlg1m §eylerin kotiilerinden sana stgmmm. Senin bana 
verdigin nimetinle Sana yonelirim. Giinahlanmdan vazge<;erim. Beni 
bagi§la: Qtinkti giinahlan Senden ba§kas1 bagJ§layamaz. Kim bu duayt 
bir gece sayler ve o gece oltirse cennete girer. Kim de onu gtindiiztin 
.sayler ve o gun oltirse cennete girer.)l 

Buhari ile Mtisllm'in Sahih'inde Abdullah ibn Amr'dan nakledllir 
ki; Hz. Ebubekir (r.a.) §6yle demi§: 

Ey Allah'm Hasulti, bana namazdu yap::;.l!agJm hir dua oi?;ret. Ha
sulullah (s.a.) b•lyurmu~ ki : 
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((Allah'Im ben kendime ~ok biiyiik bir zulmettini. Senden ba§kasl 
giinahlan affedemez. Kendi katmdan bir magfiretle beni bag1§la ve ba.
na ac1. Muhakkak ki Sensin Sen Gafur, Rahim.,, istigfar konusund.a 
.-.ek ~ok hadis-i §erif vard1r. 

200 - Haec ibadetinizi bitirince, atalann1z1 andi{p
niz gibi, hatta daha kuvvetli bir an1~Ia Allah'! zikredin. in
sanlardan 6ylesi vard1r ki, Ey Rabbimiz, bize diinyada 
ver, der. Onun ahirette nasibi yoktur. 

201 - Kimi de Ey Rabbrmiz, bize diinyada iyilik ver, 
ahirette de iyilik ver ve bizi ate~ azablndan koru ,der. 

202 - i~te onlann kazand1klanndan nasibleri vard1r. 
Ve Allah hesab1 <;ok <;abuk g6rendir. 

Haec tbadeti 

Allah Teala hacc1 bitirince, zikri emrediyor. Ayet-i kerime'de ge
cen «Atalarmtzl and1gm1z gibill kavli konusunda ihtilat vard1r. ibn 
Ciireyc, Ata'dan nakleder ki o, bu ifade ~ocugun anactgtm demesi gi
bidir. Yani ~ocuk anasmm ve babasmm achm soylemek i<;in nastl tek
rarlarsa sizde oylece hacc1 bitirdikten sonra Allah'm adm1 tekrarlaym 
demektir. Dahhak ve Rebi' tbn Enes de boyle demi§tir. ibn Cerir, Avfi 
kanahyla ibn Abbas'tan boyle dedigini rivayet ecter. Said ibn Ciibeyr 
de ibn Abbas'tan nakleder ki ; cahiliyet halkt haec mevsiminde durur 
ve i~lerinden biri, babam §oyle yemek yedirirdi diyerek yapt1klarm1 tek 
tek stralardt. Onlar atalarmm yaptlgmclan ba§ka bir §eyi anmazlar
dl. Bunun iizerine Allah Tea.la Hz. Muhammed (s.a.) e •<Atalanmz1 
and1gmrz gibi hatta daha kuvvetli bir am§la Allah'! zikredinn buyur
du. ibn Ebu Hatim der ki; Enes ibn Malik, Ebu Vail, Ata ibn Ebu 
Rebah -ona. atfedilen iki sozden birinde- Said ibn Ciibeyr, ikrime 

Bakar 

-<>n 
sani, 
ibn 
lulul 

te§Vl 
temJ 
«At~ 

redil 
i~inc 
ra II 
ra., ~ 

«On 
rat, 
9) I 
veya 
dir. 
aya 
dtin 
yiiz 
diin: 
rna~ 

lbn 
vakJ 
lilik 
l§te 
bUill 

som 
ver. 
kull 
varc 
dtin 
dfin 

or1 
iill] 
rii 
arne 
leril 

AhiJ 
Bur 

y 



Bakara, ~202) HADI'sLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 799 
------ - ----------- ---------------

-ona atfedilen iki rivayetten birinde- Mticahid, Stiddi, Ata el-Hora
sani, Rebi' ibn Enes, Hasan, Katade, Muhammed ibn Ka'b ve Mukatil 
ibn Hayyan'dan bOyle dediklerini rivayet eder. ibn Cerir de bir top
luluktan aym §ekilde na;kleder. Allah en iyisini bilendir. 

Bu ayetin as1l maksadt; Allah Azze ve Celle'yi fazlaca zikretmeyi 
te§viktir. Bunun i~in ( i ..}~ ~~ Jl ) ifadesi gramer bak1mmdan 
temyiz ve dolaytsiyla mansub olmu§tur. Bu takdirde mana §Oyledir: 
«Atalanmzi and1gm1z gibi hatta daha kuvvetli bir am§la Allah'1 zik
redin.>> Buradaki ( Jl ) edab haberdeki benzerligi ger~ekle§tirmek 

i~indir. T1pk1 Allah Tei\la'nm §U kavl-i §eriflerinde oldugu gibi : «Son
ra kalbiniz yine katlla~tL Ta§ gibi, hatta daha da katl oldU.>> (Baka
ra, 74), ((Allah'tan korkar gibi, hatta daha ~ok korkarlar.)) (Nisa, 77), 
ccOnu ytiZ'bin hatta daha ~ok ki§iye peygamber olarak gonderdik. ll (Sat
fat, 47). ((Aralan iki yay arahg1 kadar, hatta daha yakm oldu.» (Necm, 
9) Bu ifadelerde kesinlikle §tipheye yer yoktur. Sadece haberln boyle 
veya daha fazla oldugunu belirtmek ic;in: ( Jl ) veya edati gelmekte
dir. Daha sonra Allah Teala fazlaswla zikretme emrini muteakib dU-' 
aya yoneltiyor. Qtinkti duamn kabul edilecegi umulur. Allah'tan 
dtinya i§lerinde istemeyenler kmamyor. <;linkti onlar ahiretlerinden 
ytiz ~evirmektedirler. ccinsanlardan oylesi vard1r ki; ey RabblffilZ bize 
dtinyada ver, der. Onun ahiretten nasibi yoktur.)) Bu kmama aym za
manda ·bu tip kimselere benzemekten de ka~mdirmak i<;indir. Said 
ibn Ctibeyr, ibn Abbas'tan naklen der ki: Araplardan bir topluluk 
vakfe yerine geliyor ve diyorlardi ki; Allah'1m bu yth yagmur, verim
lilik ve giizel otlak yth k1l. Ahiretten hi~ bir §eyi zikretmiyorlardl. 
i§te bunlar hakkmda Allah Teala cc!nsanlardan oylesi vard1r ki; Rab
bimiz bize dtinyada ver, der. Onun ahiretten nasibi yoktur.>> Onlardan 
sonra ba§kalan da gelip diyorlardi ki ccRabbimiz, bize dtinyada iyi hal 
ver. Ahirette de iyi hal ver. Ve bizi ate§ azS.,bmdan koru». Allah Teala 
kullar hakkmdaki htikmiinti c!i§te onlann kazand1klanndan nasibi 
vard1r. Ve Allah hesab1 ~abuk gorendir.>> buyurarak bildiriyor. Ve hem 
diinya, ~em de ahiret i~in isteyenleri medhediyor. ((Ey Rabb1m1z bize 
dtinyada iyi hal ver. Ahirette de iyi hal ver. Ve bizi ate§ azabmdan 
koru)) d!Jasmda diinyadaki biitiin iyilikler birle§tiriliyor ve btitiin ko
ttiltikler de reddediliyor. <;tinkti dtinyadaki her ttirlti dtinyevi istekle
ri i~inde. Afiyet, bol ev, gtizel kadm, geni§ nz1k, faydah ilim, salih 
amel, rahat binek, gtizel ovgii ve daha benzeri, mtifessirlerin ibare
lerinde gortilen her §ey yer almaktadtr. Bunlann hi<;birisi ara~mda c;e
li§ki yoktur. <;tinkii hepsi diinyadaki iyilikler arasmda miinderic;tlr. 
Ahiretteki iyiliklere gelince; bunun en ti: t de1ecesi cennete girmektir. 
Buna bagh olarak, Arasat'taki btiytik deh§ettm kurtulmak, hesab1 ko.: 
lay vermek ve daha buna benzer ahiretteki iyi durumlar yer ahr. 
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Ate§ten kurtulmak, dunyada onun i~in gerekli fiilleri yapmayt icabet
tirir. Haramlardan ka~mmak; giinahlardan uzak dunnak, §iipheli 
§eyleri terketmektir. Kas1m ibn Abdurrahman der ki; kime §iikreden 
bir kalb, zikreden bir dil, sabreden bir beden verilmi§Se ona dunyada 
da ahirette de iyilik verilmi§tir ve cehennem azabmdan korunmu§tur. 
Bunun i~in Siinnet-i Seniye'de bu duaya te§Vik varid olmu§tUr. Buhari 
der ki; bize Ebu Ma'mer ... Enes ibn MAlik'ten nakletti ki Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§ : Allah'1m, Ra1bb1m1z bize diinyada iyl hal ver, 
Ahirette de iyl hal ver. Ve bizi ate§ azabmdan koru. ibn Ebu Hatim 
de der ki; bana babam, Abdiisselam tbn ~eddad'tan nakletti ki; o 
§oyle demi§tir : Ben Enes ibn Malik'in yamnda bulunuyordum. Sa
bit ona dedi ki: karde§lerim, kendilerine dua etmeni istiyorlar. Enes 
dedi 'ki: Allah'1m, 'bize dunyada ve ahiJ;·ette iyi hal ver. Ve bizi ate§: 
azabmdan koru. Bir sUre konu§tular ve kalkmak istediklerinde S8.bit; 
ey Ebu Hamza karde§lerim kalkmak istiyorlar onlara dua et, dedi. 0 size 
i§leri zorl8§tlnnam1 m1 istiyorsunuz? Eger Allah size dunyada iyi hal 
ve ahirette de iyi hal verirse, ate§ azabmdan da korursa, biitiinuyle 
hayn venni§ olur. 

Ahmed ibn Han bel der ki; bize Muhammed ibn Ebu Adiyy ... 
Enes'ten nakleder ki; Rasulullah (s.a.) miisliimanlardan civciv gibi 
zay1f dii§mii§ -bit hastayt ziylrete gitmi§ti. RasUlullah (s.a.) hastaya; 
Allah'tan istedigin bir §ey var m1yd1? demi§. 0 da evet, ben ahirette 
bana verecegin miikatat1 bu diinyada ~abucak ver dedim, kar§IllgmJ 
venni§. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) Siibhanallah buna guciin yet
mez. Veya buna takat yetiremezsin. eoyle deseydin ya: Rabb1m1z bize 
dunyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Ve ate§ azabmdan koru. Enes 
der ki; adam Allah'a dua etti ve Allah da onun derdine §ifa verdi Bu 
hadisin tahricinde Miislim miinferid kalml§ ve ibn Ebu Adiyy kanallyla 
Enes ibn Malik'ten rivayet etmi§tir. 

imam $a!ii der ki; bize Said ibn Salim ... Abdullah ibn S8.ib'den 
nakletti ki; o, Rasulullah'm Rftkn el-Yemani ile Riikn el-Esved ara
smda §Oyle dedlginl duymu§: «Rabb1m1z bize dunyada iyi hal ver. 
ahlrette lyi hal ver ve blzi ate§ ,azabmdan koru.n Bu hadisi ibn Ciireyc, 
Sevri'den bu §ekilde nakleder. tbn Mace de Ebu Hiireyre'den aym §e
kilde rivayet eder ki; bunun senedlnde zay1fllk vard1r. Allah en iyisinl 
bUendir. 

ibn Merduyeh der ki, bize Abdiilbaki. .. ibn Abbas'tan nakletti ld; 
Rasullulah (s.a.) §oyle buyurmu§: Ben Rtikn'iin yamna geldigim her 
seferlnde orada 11amin>) dlyen bir melek gordum. Siz de oradan ge~er
seniz, Rabb1m1z dtinyada iyi ~1al ver, ahirette iyi hal ver ve bizi ate§ 
azabmdan ·koru, deyin. Hakim de Miistedrek'inde der kl; bize Ebu 
Zekeriyya... Said ibn Cubeyr'den nakleder ki; o §Oyle demi§ : Adamm 
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biri, ibn Abbas'a gelerek §6yle dedi: Beni beraberlerinde hacca gotur-
. meleri i~in bir topluluga ucret verdim. Bu kafi midir? dedi. ibn Ab

bas dedi ki sen; Allah Teala'mn ((i§te onlarm kazandiklarmdan na
sibleri vard1r ve Allah hesab1 ~abuk gorendir.» buyurdugu kimseler
densin. Sonra Hakim der ki; bu ha.dis Buhari ve MU.Slim'in §artma 
gore sahihtir, ancak onlar, bunu tahri<; e~memi§lerdir. 

~ :" ~ ~ ...... ,. ..... ....... • ';""'..- ...... ~ • // _:;. !.- :' J, ....... .) 'Y ......... ~ ~ ' :-;. / 
~:f-.\ry.J~~\~ ~~~ ~ ~ \~J . .l..a--1-~~Al)\~.i~'-' 

~"')""" ,. tl/., ~ .,,.., ... \, .... \....- ' .. \\-:'\' "',., 
0} / ~· ,...-_.. I ).,.-" 1.;;; -' / ..- 0 

~~-'~tJ\ "·'\~~ 4» ~!.(~if ... ~~ 
203 - Sayli1 giinlerde Allah'1 zikredin. Kim iki gun

de acele ederse, ona giinah yoktur .. Kim de geri kahrsa, ona 
giinah yoktur. Bu; takva sahibi olanlar ic;indir. Allah'tan 
korkun ve bilin ki, ~iiphesiz siz, O'nun huzlirunda topla
nacaksmiz. 

Allah'I Zikir 

ibn Abbas der ki; ((Sayih gunler», te§rik g'iinleridir. «Belirli gun
ler» ise ZUlhicce'nin on gun'iid'iir. ikrime der ki; <<Say1h gunlerde Al
lah'l zikredin.» ayetinden maksad; farz namazlardan sonra te§rik gun
lerinde Allah'ii Ekber, Allahu Ekber, diyerek tesbih getirin, demektir. 
imam Ahmed der ki; bize Veki' ... Ali' den nakletti ki; o ben Ukbe 
ibn Amir'in §6yle dedigini duydum, demi§tir : Rasulullab (s.a.) ey 
m'iisluman ahali; Arefe g'iin'ii, kurban bayram1 gtinu, te~rik g'iinleri bi
zim bayramtm1zd1r, buyurdu. Bu gtinler yeme ve i<;me g'iinleridir. 
imam Ahmed aynca der ki; H'ii§eym bize Nubey§e el HU.zeli'den nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Te§rik gtinleri, yeme i<;me 
ve Allah'1 zikir gunleridir. Bu hadisi MU.Slim de rivayet eder. CU.beyr 
ibn Mut'im'in, Arefe b'iitunuyle vakfe, te§rik gunleri de butun'iiyle 
kurban kesmedir mealindeki hadisi yukarda ge~mi§ti. Ve yine Abdur
rahman ibn Ya'mer'in, Mina gunleri u~ gundur. Kim ~abuk davramr 
da iki g'iinde bitirirse ona .bir vebal yoktur. Kim de gecikirse ona bir 
gtinah yoktur, hadisi yukarda ge~mi§ti. 

ibn Cerir der ki; bize ibrahim ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmU§: Te§rik gunleri; yeme ve zikir gtin
leridir. Hallad ibn Eslem ... Ebu H'iireyre'den nakletti ki ; Ras,Ulullah 
(s.a.) Abdullah ibn Huzeyfe'yi Mina'ya gondererek; bu gun oruc; tut
maym. <;unku yeme, ic;me ve Allah azze ve Celle'yi zikretme gunudtir, 
diye gezdirdi. Ya'kub da der ki; bize HU.§eym ... ZU.hri'den nakletti ki; 
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Rasulullah Abdullah ibn Huzeyfe'yi gondermi§ ve te§rik giiniinde; bu 
giinler, yeme, ic;me ve Allab'I zikir giinleridir. Sadece kurbandan dolay1 
iizerinde oruc; borcu olanlar mftstesnadir, diye ilan ettirmi§ti. Bu fazla
hk, hasen olmakla beraber miirseldir. Hii~eym ... Amr ibn Dinar'dan 
nakleder ki; Rasulullah (s.a.) Bi§r ibn Suhaym'I te§rik giinlerinde gon
dererek §Oyle ilan ettirrni§tir :.Bu giinler yeme, ic;me ve Allah'I zikir 
giinleridir. 

Hii§eym. .. Hz. Ai§e'den nakleder ki; o §Oyle demi§tlr : Rasulullah 
(s.a.) te§rik giinleri oruc; tutmaktan nehyetmi§ ve bu giinler yeme, 
ic;me ve Allah'I zikir giinleridir, buyurmu§tur. Muhammed ibn ishak ... 
Mes'ud ibn Hakem'den o da annesinden nakletti ki; annesi §Oyle demi§
tir : Sanki ben Hz. Ali'yi RasUlullah (s.a.) m beyaz katm iizerinde 
goriiyordum.Nihayet geldi ve Ansann mahallesinde durdu. ccEy insan
lar, bu giinler oruc; giinleri de~ildir. Aksine yeme, ic;me ve zikir giin
leridirn diyordu. Miksem, ibn Abbas'tan nakleder ki ; ccSayih giinla)> 
te§rik giinleridir. Bunlar kurban bayram1 giiniiyle ondan sonraki tic; 
gun olmak iizere dort giindiir. Abdullah ibn Orner, Abdullah ibn Zii
beyr, Ebu Musa, At~. Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Ebu Malik, 
ibrahim el-Nehai, Hasan, Katade, Siiddi, Ziihrl, Rebi' ibn Enes, Dah
hak, Mukatil ibn Hayyan, Ata el-Horasani, Malik ibn Enes ve digerle
rinden de boyle dedikleri rivayet edilmi§tir. 

Ali ibn Ebu Talib der ki; te§rik giinleri; kurban giinii ve ondan 
sonraki iki giin olmak iizere iitt giindiir. 0 giinlerden istediginde kur
bamm kes. Ancak afdal olan, ilk giin kesmektir. Me§hur gorii§ birinci 
gbrii§tiir. Ayet-i kerime'nin zahiri de buna delalet etmektedir. Nite
kim Allah Teala : ccKim iki giinde acele ederse ona giinah yoktur. 
Kim de geri kahrsa ona da giinah yoktur.n buyuruyor. Bu da kur
bandan sonra iic; giine delalet etmektedir. 

ccSayili giinlerde Allah'I zikredinn kavlinin ic;erisine, kurbanlarm 
iizerinde Allah'I zikretmek de girer. Bu giinler yukarda sayiliDI§tir. 
eafii merhumun mezhebinde tercih edilen gorii§; kurban vaktinin 
kurban bayrammm ilk giiniinden te§rik giinlerinin sonuna kadar ol
mastdtr. Keza namazlardan sonraki belirli zikirler ile diger zaman
larda yap1lan genel anlamdaki zikirler bu zikr ifadesinin ic;erisinde yer 
ahr. Bu belirli giinlerin vakti konusunda bilginler arasmda ihtilat var
dir. En me§hur kavle gore bu, Arefe giiniiniin sabah namazmdan te§
rik giinlerinden dordiincii giiniin ikindi namazma kadar olan zaman
dtr. Bu ilk umumi ilandtr. Bu konuda Darekutni bir hadis rivayet eder
se de merfu oldugu sahih de~lldir. Allah en iyisini bilir. Hadiste sabit 
olduguna gore; Hattab oglu Orner (r.a.) kendi yakasmda tekbir geti
rirdi. <;ar§I halki da onun tekbirine uyarak tekbir getirirlerdi. Boylece 
Mina, tekbirlerle c;mlardi. Buradaki zikir ifadesi aym zamanda te§rik 
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gti.nlerinden her gtin ve cemre'de t~ atarken yapilan zikir ve tekbiri 
de ihtiva eder. Nitekim Ebu Davud ve digerlerinin naklettikleri hadis
te buyurulur ki : ((Beytullah'l tavaf, Safa ve Merve arasmda sa'y ta§ 
atmak, Allah Azze ve Celle'nin zikrini yerine getirmek i~in konulmu§
tur.» Allah Teala insanlarm haec mevsiminde Me§'ar-1 Haram'da ve 
vakfe yerlerinde topland1ktan sonra, diinyamn diger iklim ve bolge
lerine gitmelerini bildiren ilk ve ikinci umumi ilandan sonra buyuru
yor ki : ((Allah'tan korkun ve bilin ki §iiphesiz siz onun huzurunda 
toplanacaksmlZ.» Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de de §Oyle buyu
rur: ((De ki, sizi yerde yarat1p yayan O'dur. Ve O'nun huzurunda top
lanacaksmiZ.>> (Miilk, 24) 
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204 - insanlardan oylesi vardrr ki, diinya hayatlna 
dair sozii senin ho~una gider. Ve kalbinde olana Allah'1 
~Ahid tutar. Halbuki o, dii~manlarm en yaman1dlr. 

205 - Ve o, yanmdan aynlmca yeryuziinde fesad c;a
·karmaya, hars1 ve nesli kokunden kurutmaya c;ah~rr. Al
lah fesadl sevmez, 

206 - Ona «Allah'tan kork» denilince, guniru ken
disini gunaha suriikler. i~te ona cehennem yeter. 0; ne ko
tii bir yataktlr. 

207 - insanlardan oyles.i vardlr ki; kendisini Allah'm 
nzasma sa tar. Ve · Allah, kullarma c;ok merhametlidir. 

:lnsan Tipleri . 
Siiddi der kl; bu a yet, Ahmed ibn f}iireyk el-Sakifi hakkmda. ni

zil oldu. 0 Rasulullah'a gelerek, i~inden inanmad1g1 halde miisliiman 
oldugunu izhir etmi§ti. ibn Abbis'tan nakledilir ki; bu ayet Reci' va-
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kasmda oldiirtilmii§ olan Hubeyb ve arkada§lan hakkmda soz soyle
yip onlan kmayan miinaf1klardan bir topluluk hakkmda nazi! olmu§
tur. Allah miinafiklan zemmetmi§ Hubeyb ve arkada§lanru medhet
mi§tir. ((insanlardan oylesi de vamllr ki, kendisini Allah'm r1zasma sa
tar.>> Denildi ki, bu ayet biitiiniiyle mii'minler ve miinafiklan i~ine 
alacak umumiyettedir. Katade, Mucahid, Rebi' ibn Enes ve bir ba§ka 
ki§i de boyle demi§lerdir. Sahib olan da budur. 

ibn Cerir der ki; bana Yunu.s ... Muhammed ibn Ka'b'dan -ki 
bu eski kitaplan okuyanlar arasm dayd1- §oyle dedigini rivayet etti : 
Ben bu iimmetten baZI insanlarm nitellklerini Allah tarafmdan indi
rilmi§ olan diger kitaplarda goriiyorum. Bu topluluk dinlerini diinya
lanna degi§iyorlar. Dilleri baldan tatlld1r. Kalbleri ise biberden daha 
ac1d1r. insanlara kar§l koyun postu giyinirler, kalpleri ise kurt kalbi
dir. Allah Teala onlar i~in buyurur ki : ((Bana kar§l cesur davramyor
sunuz. Bana kar§l gururlamyorsumuz. Onlara oyle bir fitne gondere
cegim ki i~lerinden ilim sahibi olamlar bile buna hayrette kalacaklar
dir.n diye ahdettim. Kurazi der ki; ben bunu Kur'an'da ara§t1rd1m ve 
bunlarm miinaf1klar oldugunu gordiim. Nitekim Allah Teala Kur'an-1 
Kerim'inde: ((insanlardan oylesi de vardir ki, diinya hayatma dair sO-
zii senin ho§una gider ... >> buyuruyor. .. 

Bana Muhammed ibn Ebu Ma'§,er .. . Necih'ten nakletti ki o §Oyle de
mi§: Said el-Makberi'nin Muhammed ibn Ka'b el~Kurazi ile miizakere 
ederken §oyle dedigini duydum : Baz1 mukaddes kitaplarda, dilleri bal
dan daha tatll, kalbleri biberden d:a.ha ac1 kullar bulundugu yaz1lld1r. 
Onlar yumu§akllkta, halka koyun p1ostu giyinmi§ gibi goriiniirler. Din
lerini diinyalarma satarlar. Allah 'reala onlara: ((Bana kar§l ciiretkar 
davraruyorsunuz. Bana kar§I gururlamyorsunuz. izzetim hakk1 i~in, 
onlarm iizerine oyle bir fitne gonderirim ki aralarmdaki Him sahip
leri bile hayrette kallrlar.>> Muhammed ibn Ka'b, bu Allah'm kitabm
da da vat deyince; Said Alalh'm kitabmm neresinde var? dedi. 0 da bu 
ayet-i kerime'yi okudu. Said, bu ay•etin kimler hakkmda nazi! oldugu- . 
nu biliyor musun? dedi. Muhammed ibn Ka'b bu ayet bir ki§i hak
kmda nazil olmm~tu. Ama bilahere! umumile§ti dedi. Ka'b el-Kurazi' 
nin naklettigi bu rivayet sahihtir, ha.sendir. 

<<Ve kalbinde olana Allah'1 §ahid tutar.n Ibn Muhaysm bu ayeti 
kalbinde olana Allah §ahid olur, anlammda ( ~..,; L. ~ .:»1~_, ) 
§eklinde okumu§tur. Bu takdirde mana §oyle olur: 0 her ne 'kadar hile 
yapsa da Allah onun kalbindeki ktii'tUliikleri bilir. T1pk1 Allah Teala'nm 
§U kavl-i celili gibi: <<Miinafiklar s::ana gelince; senin §iiphesiz Allah'm 
peygamberi olduguna §ehadet ed•Briz, derler. Allah senin kendisinin 
peygamberi oldugunu, bununla be!:raber miinifiklarm yalanc1 oldukla
rml bilir.)) (Miinafikun, 1) Cumh(tr'un kuaeti ise ((Kalbinde olana AI-
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lah'1 §ahid tutar» anlamma ( , ~..,; 1.. .~ ~~~., _,, ) §eklindedlr. Bu 
takdirde mana §oyle olur: Halka islam.'l, mtislumanhgm1 izhar eqer 
ve Allah'1 kalbindeki kufUr ve nifaka §ahid gosterir. Nitekim Allah 
Teala: ((insanlardan korkmaya 9ah§1rlar da Allah'tan korkmaya ca
h§mazlar» buyurmaktad1r. Bu manay1 ibn ishak ... ibn Abbas'tan ~iva- . 
yet eder. 

Denildi ki; bu ayetin manas1 §Oyledir : Mtinaf1k, insanlara mtislu
manhk izhar eder ve yemin ede:r:. Allah da onlarm yeminine §ehadet 
eder. Onlar, kalplerindekinin dillerindekine uygun oldugu konusunda 
Allah'1 §ahid tutarlar. Bunu, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem soyler, 
ibn Cerir Taberi tercih eder. Taberi onu ibn Abbas'a izate eder. Muca~ 
hid'den de bu manaya dair bir rivayet nakleder. Allah en iyisini bilen
dir. 

ccHalbuki o dti§manlarm en yamamd1r.» ayet-i kerime'de gecen 
( ..i];,i ) kelimesi Higatta en kotu manasma gelir. Nitekim Allah Teala 
ccOnunla kotu bir kavmi uyarasm diye» buyurmaktadlr. MunAf1k da 
du§manhk halinde aynen bOyledir. Yalan sayler, haktan aynhr ve hak 
uzre yurumez. iftira eder ve fisk u fucura dalar. Nitekim sahih hadiste 
sabittir ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Munaf1gm alameti U9-
tur. Konu§unca yalan soyler, sazle§ince sozunu .9igner, du§manhk edin
ce a§m gider. Buhari der ki; bize Kabise .... Ebu MUleyke kanahyla Hz. 
Ai§e'den nakleder ki; o §6yle demi§tir : Ki§iler i9inde Allah'm en ~ok 
bugz ettigi kimse; dti§manhkta a§m giden kimsedir. Buharl der ki; 
Abdullah ibn Yezid ... Hz. Ai§e'den RasUlullah (s.a.) m §oyle buyurdu
gunu nakletti : Ki§iler i9inde Allah'm en 90k bugz. ettigi; du§manhkta 
a§Irl gidendir. Bu hadisi Abdurrezzak Ma'mer kanahyla ibn Cureyc'den 
o da Ebu MUleyke kanahyla Hz. Ai§e'den rivayet etmi§tir. 

c!Ve o, yanmdan aynlmca yeryuzunde fesad ~1karmaya, ha_rs1 ve 
nesli kokunden kurutmaya 9ah§1r. Allah fesad1 sevmez.» Munaftkm sO
zu egri bugrudur, fiilleri 9irkindir. i§te onun sozu ve i§te fiili. · Sozfr 
yalan, inanc1 bozuk, fiilleri 9irkindir. 

Bu ayette ge9en ( ...,.._., ) kelimesi kasdetmek anlammdad1r. Nite
kim Allah Teala Firavun'dan bahsederken . bu kelimeyi aym anlamda 
§oyle kullamr : ccGeri donup yurudii. Adamlanm toplaytp seslendi. Sizin 
en yuce Rabb1mz benim, dedi. Allah bunun uzerine onu dunya ve ahi
ret azabma ugrattl. Dogrusu bunda Allah'tan korkan kimseler i9in ib~ 
ret vard1r.» (Naziat, 22-: 26) Yine Allah ·Teala bir ba§ka ayet-i kerime' 
de §Oyle buyurur: ccEy iman edenler, cum'a gunu namaz i~in ezan okun
dugu zaman Allah'm zikrine ko§un ve ah§veri§i b1rakm. Bilseniz bu si-
z~n i~in daha haytrhdlr.» (Cum' a, 9) Burada ki ( 1 .,-IJ ) kelim~i kas

.dedin .ve cum'a namazma niyet ederek.gelin manasmad1r. Zira sunnet-i 
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nebeviyye'de varid olan «Namaza geldiginizde kO§arak gelmeyin. Uze
rinizde siikunet ve vakar olarak namaza gelin>; buyuruldugundan kO§
mak yasaktlr. i§te §U munaf1gm; yeryiiziinii fesada vermek, hars1 ( ekin
lerin ve meyvelerin geli§me yeri) ve nesli (insanlarm varhgm1 devam 
ettirdikleri canh iireme mekanizmas1) mahvetmekten ba§ka bir mak
sadl yoktur. 

Miicahid der ki; yeryiiziinde miinaf1klar fesad maksad1yla kO§tuk
lanndan Allah yagmuru men'eder ooylece ekinler ve nesiller helak olur. 
uVe Allah fesad1 sevmez.» Ozellikleri fesad olan ve kendisinden bu gibi 
fiiller sudur eden ki§ileri de sevmez. 

uOna Allah'tan kork, denilince gururu kendisini giinaha siiriikler.» 
Bu fas1k kimseye fiillerinden ve sozlerinden dolay1 ogiit verilip, «Allah' 
tan kork, soz ve fiillerinden. va~e9 ve hakka ko§» dendigi zaman o bun
dan rahats1z olur. Bir nevi hamiyete kap1hr. Giinahla gazaplamr. 
Oyle ki giinah onu <;epe9evre ku§atnn§tlr. Allah Teaia'mn bu kavli §U 
ayet-f celile'ye benzemektedir : ccOnlara ayetlerimiz apa91k olarak okun
dugu zaman, kiifredenlerin yiizlerinden kiifiirlerini anlarsin. Nerdey
se kendilerine ayetlerimizi okuyanlara sald1racaklar. De ki size bun
dan daha fenasm1 haber vereyim mi? Allah'm kafirlere va'd ettigi ate§. 
Ne kotii bir donii§.» (Haec, 72) Bunun i9in de Allah Teala bu ayet-i 
kerime'de cci§te ona cehennem yeter. 0 ne kotii bir yataktlr.» buyuru-
yor. Yani ceza olarak cehennem onun i9in kafidir. . 

«insanlardan oylesi de vardtr ki kendisini Allah'1n nzasma satar.» 
Allah Teala; miinaftklan kotii nitelikleriyle anlattlktan sonra, mii'min
leri iyi nitelikleriyle zikretn;1eye ba§hyor. ibn Abbas, Enes ibn Malik, 
Said Ibn Miiseyyeb, Ebu Osman el-Nehdi, :i:krime ve bir topluluk bu 
ayetin Siiheyb Ibn Sinan el-Rumi nakkmda nazil oldugunu soylerler. 
§oyle ki Hz. Siiheyb Mekke'de miisliiman olup hicret etmek istediginde, 
kafirler onun mahyla birlikte hicret etmesine engel oldular. Ve isterse 
malmdan vazge9ip hicret edebilecegini soylediler. 0 da boyl~ yaptl ve 
kurey§lilerden kurtuldu. Mahm onlara btraktl. I§te Allah Teala onun 
hakkmda bu ayeti inzal buyurdu. Orner ibn el-HattAb ve bir topluluk 
onu Harre taraflannda kar§Ilayarak karh all§ veri§, dediler; 0, sizin 
ki de kArh, dedi. Allah ticaretinizi eksik etmesin, nedir bu karll olan 
kazan9? dedi. Onlar da bu Aye tin kendisi hakkmda · nAzil oldugunu ha
bet verdiler. Rivayet edildigine gore; Rasillullah (s.a.) Hz. Siiheyb'e 
cckarh ah§-veri§ Siiheyb, karh ah§-veri§ Siiheyb» de:qli§tir . 

. ibn Merduyeh der ki; bize Muhammed ibn Ibrahim ... Siiheyb ibn 
Sinan el-Rumi'den nakletti ki; o §oyle demi§ : Ben Mekke'den Rasulul
lah (s.a.) a hicret etmek istedigimde, Kurey§liler bana dediler ki : Ey 
Siiheyb bize geldiginde hi9 maim yoktu. Bizden aynhnca malmla bir
likte mi gideceksin? Allah'a andolsun ki bu kesinlikle olmaz. Ben on-
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lara dedim: ki : isterseniz; ben size malmu birakayim, siz de beni ser
best b1rakm? Onlar, peki dediler. Ben kendilerine mahrm biraktim. On
lar da beni serbest b1raktllar. Q1klp Medine'ye geldim. Bu durum Ra
sUlullah (s.a.) a ula§mca buyurdu ki: «Siiheyb kar etti, Siiheyb kar et
ti.>> iki kerre tekrarladi. 

Hammad ibn Seleme ... Said ibn Mii.seyyeb'den nakletti ki; o §Oyle 
demi§ : Siiheyb muhacir olarak Hz. Peygamberin yamna geldi. Kurey§
lilerden bir topluluk onun p~§ine dii§tiiler. Siiheyb bineginden indi ve 
ok ~antasmdaki oklanm ~1kard1. Sonra ey Kurey§liler toplulugu, bilir
siniz ki ben sizin en iyi aticilanmzdamm. Allah'a andolsun ki, ben ok 
~antamdaki biitiin oklan atlp bitirmeden siz bir ok atamazsm1z. Sonra 
elimde kalanlan kihcimla vururum. Bundan sonra siz istediginizi ya
panumz. isterseniz malimi ve Mekke'de kendim i~in ayird1g1m §eyleri 
vereyim de siz benim yolumu a~rmz. Onlar, peki dediler. Siiheyb Hz. 
Peygamberin yamna gelince Rasulullah (s.a.); kft.rh ah§-veri§, dedi. 
Said ibn Miiseyyeb der ki; bu suada <<insanlardan oylesi de vard1r ki 
kendisini Allah'm nzasma sa tar ... >> A yeti nazil oldu. 

Ekseriyet ise bu ayetin Allah yolunda cihad eden miicahidler hak
kmda nazil oldugunu kabu.l ederler. Nitekim Allah Teft.la miicahidler 
hakkmda §Oyle buyuruyor ~ «f}iiphesiz ki Allah, Allah yolunda. sava§Ip, 
oldiiren ve oldiiriilen mii'minlerin . canlanru ve mallanm Tevrat, incil 
ve Kur'an'da soz verilmi§ bir hak olarak cennete kar§Ihk satm almi§tir. 
Verdigi sozii Allah'tan daha ~ok tutan kim vardrr? Oyleyse yapt1gm1z 
ali§-veri§e sevinin. Bu, biiyiik kurtulu§tur.>> (Tevbe, 111) Hi§am, ibn 
Amir dii§man saflan l~erisine saldlnnca, halktan bir klsm1 onu ho§- . 
gormediler. Ho§ kar§llamayanlan; Orner ibn el-Hattab, Ebu Hiireyre ve 
digerleri «insanlardan oylesi de vardlr ki kendisini Allah'm nzasma 

. satar>> ayetini okuyarak reddettiler. 
,J' ' 
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208 - Ey iman edenler; hep birden ban~a girin. Sey
tAnln adlmlanna uymayin. <;Unku 0, sizin ic;in apac;lk bir 
dii~maildlr. 

209 - Size apac;lk deliller geldikten sonra yine kayar
s:anlz bilin ki Allah, ~iiphesiz Aziz'dir. Hakim'dir. 
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isiam'da Ban§ 

Allah Tea.la., kendisine inanan ve Rastlliinu tasdik eden kullarma; 
islam'm butiin . htikumlerini ve prensiblerini benimsemelerini, butun 
buyruklanm uygulamalanm ve yasaklarrm -gu~leri yettigince- ter
ketmelerini emrediyor. 
_ Avfi, ibn Abbas, Mucahid, TavU.s, Dahhak, ikrime, Katade, Suddi, 
ibn Zeyd b\1 ayetteki «Sulh ve selametin>> islam oldugunu soylediklerini 
bildirir. Dahhak da ibn Abbas, Ebu'l-Aliye ve Rebi' ibn Enes'in buradaki 
sulh ve selametin Allah'a itaat oldugunu soylediklerini bi!dirir. 

«Hep birden» anlamma gelen ( 4ilS ) kelimesinin ·topluca demek 
oldugunu ibn Abbas, Mucahid, Ebu'l-Aliye, ikrime, Rebi', Siiddi, Mu
katil ibn Hayyan, Katade ve Dahhak bildirirler. Mucahid ise; butun iyi 
davram§lan ve iyilik §ekillerini yerine getirin demek oldugunu, sayler. 
ikrime bu. ayetin yahudilerden ve diger dinlerden islam'a girmi§ olan 
Abdullah ibn Selam, Sa'lebe, Esed ibn Ubeyd gibi bir topluluk hakkm- · 
da nAzil oldugunu iddia etmi§tir. Aynca bir grup Rasulullah (s.a.) dan 
cumartesi giinune riayet etmek ve geceleyin Tevrat'1 okumak i~in izin 
istemi§ti. Allah Teala bu ayette onlara islam'm emirlerini yerine ·getir
inelerini ve bunun di§mda bir §eyle me§gul olmamalanm emretmi§tir. 
Abdullah ibn Selam'm bu ki§ilerle birlikte zikredilmi§ olma husU.sunun 
uzerinde durulmas1 gerekir. c;unku onun cumartesi guniine riayet etmek 
istemesi uzak bir ihtimaldir. iman tam olunca artlk diger gunlerin 
anlamsizhgi kesinle§ir ve yerine isiAm'm bayramlan ge~er. 

Miifessirlerden bir k1snn ayet-i kerime'de ge~en ( 4ilS ) kelimesi
nin ( I ~.)I ) _kelimesinin hali oldugunu kabul ederler. Ve o zaman 
mana; hepiniz islam'a girin, §eklinde olur. Ancak sahih ohin birinci 
tefsirdir. Buna gore onlar, imamn butun §Ubeleriyle, islam'm biitun 
hukumleriyle muhatabtirlar. islam'm hukumleri ger~ekten pek ~oktur. 
Ancak gu~leri yettigince o htikumleri uygularlar. ibn Ebu Hatim der 
ki; bize Ali ibn Hiiseyn ... ibn Abbas'tan nakletti ki; o bu ayetin ehl-i 
kitab'dan iman edenleri kastettigini soylemi§tir. Qiinku ehl-i kitab'dan 
iman edenlerin bir k1sm1 Allah'a iman etmekle beraber, kendilerine in
dirilmi§ olan §eriata ve Tevrat'm baZI emirlerine bagh bulunuyorlardi. 
Bunun i~in Allah Teala onlara; butuniiyle Hz. Muhammed'in §eriatma 
girin ve onun hf~bir emrini terketmeyin. Bu sizin i~in Tevrat'a ve onda 
bulunanlara iman etmek gibidir, buyuruyor. 

«f}eytamn ad1mlanna uymaym.» Yani Allah'm emix:Ierini, yapm ve 
§eytl.mn emrettigi §eylerden ka~mm. c;unkii §eytan «size kotiiliigii, fuh
"§U ve Allah Teala hakkmda bilmeyeceginiz §eyleri soylemenizi emreder. 
Bunun i~in Allah Teal!- <<Qiinku o sizin apa~1k dii§mammzdlv> buyu-
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ruyor. Mutarrif der ki; Allah'm yarat1klanndan Allah'm kullarma, en 
~ok hile yapan §eytand1r. 

~<Size apa~1k deliller geldikten sonra yine kayarsamz ... » Bunca hiic
cetler gosterildikten sonra, tekrar haktan donecek olursamz, biliri ki Al
lah intikammda Aziz'dir. Hi\!bir kimse O'ndan kurtulamaz, hi\!bir §ey 
O'nu maglU.b edemez, hiikiimlerinde hikmet sahibidir. Hiikiimlerinj bo
zar ve diizeltir. Bunun i\!in Ebu'l-Aliye, Katade ve Rebi' ibn Enes bu 
ayetin son k1sm1m ~<intikammda Aziz, emrinde Hakim'dir», §eklinde tef
sir etmi§lerdir. Muhammed ibn ishak ise diledigi zaman kendisine kiif·· 
redenlere bile· yard1m etmekte izzet sahibidir. Kullarma kar§l hiiccet·· 
lerinde ve oziirlerini kabulde hakim'dir, diye tefsir etmi§tir. 

------ i Z A HI-----

Ger~ek Ban§ isHim'dadir 

:i:slam'daki ger\!ek ban§l Seyyid Kutub §oyle a\!lkllyor : 
Bu, iman namma mii'minleri da'vet'tir. Bu, mii'minlerin ho§una gi

den vas1flarla, kendilerine mahslls ozelliklerle, kendilerini ~ag1ran Al
lah'a baglayan baglarla yap1lan bir da'vettir ... Hep birden sulh ve se
lamete girmeleri i\!in mii'minleri da'vet ... 

Bu da'vetiri birinci esas1; biitiin varhklanyla, biitiin benlikleriyle, 
kii\!iik biiyiik her i§leriyle mii'minlerin Allah'a teslim olmaland1r. 

Oyle bir teslimiyet ki, bundan sonra ne dii§iince, ne §UU.r, ne rag
bet, ne korku, ne niyyet, ne amel, hi\!bir §ey yok ... Allah'a boyun eg
memek, ilahi hiikme nza gostermemek de yok ... Sadece goniil nzas1yla 
ve mutmain olarak emre bagllllk ve teslimiyet. :. Mii'minler, teslim ol
duklan bu kudret elinin kendilerini hayra, iyiye ve dogruya sevkede
cegine giivenirler. Diinya ve ahirette boyle bir da'veti yoneltmesi, o giin 
baz1 insanlarm i~inde, mutlak olarak Allah'a itaat mevzuunda gizli
a~Ik bir tak1m tereddiitlerin bulundugunu gosterir. Bir cemiyette go
nUl nzaslyla tam olarak baglanan insanlann yanmda, boyle kimsele
rin de bulunmas1 gayet tabiidir. Bu da'vet, i\!lerini temizlemeleri, mad
di alemden siyrilmalarl, ihlas1 kazanmalan, nefislerinin arzulanm, 
duygulanmn isteklerini Allah'in muradma uydurup, i~lerinde hi\! bir 
§iiphe ve tereddiit kalmadan dinin ve peygamberin emri altma girme
leri i\!in; her zaman iman edenlere yoneltilen bir da'vettir .. . 

Miisliimanlar, bu da'vete uyduklan zaman; tamamen sulh, tama
men selamet yuvas1 olan bir aleme girerler. 6yle bir alem ki, her yerde 
i'timad ve itmi'nan, her §eyde nza ve istikrar bulunur ... ~iiphe ve 
hayret, dalalet ve azgmhk yo!s:. Vicdan ve nefisle birlikte selamet ... Ak1l 
ve mantlkla birlikte selamet ... Canhlar ve insanlarla birlikte selamet ... 
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Biitiin varllklar ve var alanlarla birlikte selamet ... Goniillerin ta derin
liklerine in en bir selamet... Cemiyeti ve hayat1 golgesi altma alan bir 
selamet ... Yeryiiziiniin selameti, gokyiiziiniin selameti... 

Goniillerde bu selamet duygusu, ilk once mii'minin saglam Allah 
dii§iincesinden, bu dii§iincenin aydmllgmdan ve ac;:Ikhgmdan dagar. 
Geic;:ekten bir tek ilah vard1r. Miisliiman sadece O'na yonelir. Ve ruhu, 
ancak O'na yonelince huzura erer. Artlk anun ic;:in ayn ayn yollar, ayn 
ayn yonler yaktur. Eski cahiliyet devri put~ulugunda aldugu gibi §Ura
dan buradan uydurma ilahlar da etrafm1 sarmaz. Hak1katen bir tek ilah 
vard1r. Mii'min yalmz O'na, sadece O'na, goniil huzuruyla, ac;:1k ve 
berrak bir §ekilde baglanarak yonelir .. . 

0; kuvvetli, kudretli, izzetli ve kahhar alan bir ilahd1r. Miisliiman 
O'na yoneldigi zaman, §U varhklar aleminde h~kk'm kendisi alan bi
ricik kuvvete yonelrni§ alur. Her tiirlii sahte kuvvetlerden kurtulup 
siikunete ula§Ir, goniil huzuruna kavu§ur ve rahat eder. Artlk mii'min, 
hie;: kimseden hic;:bir §eyden korkmaz. Qiinkii a; kuvvetli, kudretli, izzet
li, kahhar alan Allah'dan korkar ve O'na kulluk eder. 0, f1rsatlarm fev
tinden korkmad1g1 gibi, §Unun bunun vergi ve mahrumiyetine de ta
mah etmez. 

0; Adil ve Hakim olan Allah'd1r. Kuvveti ve kudreti, zulmiin, he
va-i nefsin ve sahte §eylerin kar§Ismda bir koruyucudur. 0, ha§a eski 
cahiliyet devri putc;:ulugunda aldugu gibi, siifli arzulara, §ehevi duy
gulara sahip ilahlara hi<; benzemez. 0 yiizden miisliiman, Allah'ma 
yoneldigi zaman, biiyiik qir kudrete dayanml§ alur. O'nda adalete, ria
yete, emanete ula§Ir. 0, rahmet sahibi, §efkat sahibi bir Rab'd1r. Nimet 
veren, giinahlan affeden, tevbeleri .kabul edendir. Zorlukta kalanlann 
imdadma yeti§ir. Ve Sikmt1y1 giderir. Miisliiman, O'nun emniyeti al
tmda selim, §efkatli ve dostane bir siikunet ic;:erisindedir. Zay1f dii§iin
ce, merhametine s1g;nnr, tevbe edince, affma kavu§ur. 

i§te boylece miisliiman; islam'm kendisine tamtt1g1 Rabbmm Slfat
lanyla birlikte selamette ya§ar. · Onun her s1t'atmda gonliine yolda§llk 
eden, n1hunu siikunete ula§tlran, kendisini himayesi, vikayesi altma 
alan, sevgi ve rahmetini bah§eden, izzet ve §eref veren, istikrar ve sela
metini temin eden bir §eyler duyar. 

Aym zamanda bu selamet duyg'usu miisliimanm kalbinde, kul He 
Allah arasmdaki alakalar, Allah ile k£dnat arasmdaki miinasebetler ve 
kainatla insan arasmdaki ili§kik;: mevzuunda saglam tasavvurundan 
dogar. Allah, bu kainab hak ola rak yar::~.ttl . Kainatm i<;erisindeki her 
§eyi de, kendi hikmet ve takdirme gor, halke:tti. ~u insanoglu ba§IbO§ 
birakilmarnl§tlr. Bir maksat i<;in yaraultm§tir. Yeryiiziindeki her §ey, 
onun emrine tashir edilrni§tir. 0, Aliah'm yeryl.iziindeki halifesidir. Al
lah bu hilafet i§inde, onun yardunc:1s1dlr. Etrarmda bulunan kainat, 
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onun dostu ve yolda§Idir. insancigluimn ruhu ile kainatm ruhu, ancak 
elele verip ikisi de alemlerin Rabbi olan Allah'a yoneldigi zaman anla
§Irlar. Yerleri ve gokleri kaplayan bu ilahi §enlige insanoglu, anla§ma 
ve dost olmak i~in r;agnlmi§tlr. 0, bu biiyiik alemdeki canh olan her 
§eyle kayna§mak i~in davet edilmi§tir. Bu davet, ~agnlan biitiin dost
lan, o §enlikte sevin~ ve ne§e i~inde birbirleriyle bulu§turan bir da'vet
tir. 

Kii~iiciik bir nebatm kar§Ismda duran kimseye, bu kimsenin sag
lam i'tikad1; o nebatm susuzlugunu giderip geli§mesini saglamasma ve 
biiyiimesi ic;in engelleri kald1rmasma yardimci oluyor ve iistelik biiyiik 
miikafatlar va'd ediyorsa, bOyle bir i'tikad giizelligin de iistiinde §erefli 
bir i'tikadd1r. Bu i'tikad ancak, ruhlara selameti yerle§tirir. Var alan 
her §eyle insam sarma§-dola§ eder. ·Etratma emniyet ve §efkati yayar. 
Muhabbet ve seU\meti yerle§titir. Mii'minin ruh ve kainatmda selameti 
CO§tUrmak, iimitsizligi, duygusuzlugu, karars1zhg1 yok_etmek ic;in ahire
te inanmas1 da onemli bir rol oynar. Son hesaba ~ekilme yeri, bu diinya 
degildir. En giizel miikatat da bu ge~ici alemde verilmez. Son hesap 
yeri oras1d1r. Mut1ak adalet oradaki hesapla kat'ile§ir. Allah yolunda 
hay1r ve cihad etme miikafati yeryiiziinde tahakkuk etmezse, neden 
pi§manhk olsun? 

Bu ge~ici alemde insanlarm olc;iileriyle miikatatlar degerlendir,Be
mezse, nic;in huzursuzluk dogsun? Mutlaka Allah, her §eyi orada kEmdi 
olc;iisiiyle degerlendirecektir. ~u kiSacik g~ aleminde adalet, istenme
yen §ekilde tevzi edilirse, ned en iimitsizlik ba§lasm? Adalet mutlaka ora
da yerini bulacaktir. Allah, kullanna asla zulmetmek istemez. 

Ahiret i'tikadi aym zamanda, utanmadan, sikilmadan k1ymetlerin 
c;ignendigi, mahremiyetlerin ayaklar altma almd1g1 zamanda, hummah 
ve delice ~atl§maya kar§I biiyiik bir engeldir. Qiinkii bir ahiret vard1r. 
Vergi orada, ihsan oradad1r. Zenginlik orda, hak oradadir. Her kaybe
dilen mutlaka ahmr orada ... Bu tasavvur, yan§ ve ilerleme sahasmda 
selameti yaymak i~in bir vesiledir. Bu i'tikad sayesinde, miisabaka eden
ler hareketlerinde yapmac1k tav1rlarmdan vazge~erler ve miikatatlann 
sadece §U kisacik, mahdud diinya hayatmda temin edilebilecegi duy
gusundan kurtulup diinya meta'lanm nazar-1 itibara almazlar. 

Mii'minin; insan varhgmm gayesinin kulluk olup, insamn sadece 
ibadet etmek ic;in yaratild1gmi bilmesi, §iiphesiz ki onu p_arlak ufuk
lara dogru yiiceltir. Vicdan ve §Uurunu ulvile§tirir, enerji ve hareketini 
aydmlatlr. 0, enerji ve hareketiyle ibadet etmek, kazanc1 ve infak1yla 
ibadet etmek ve Allah'm nizamm1 yeryiiziinde hakim kllarak hilafet va
zifesini ifa ile ibadet etmek ister. Bu duygular altmda, elbette sap1tip 
kotiiliik yapmamas1, hile ve hud'aya sapmamas1 gerekir. Elbette tugyan 
edip zulmetmemesi, kirli oyunlara ba§vurup, hasis menfaatlara dalma-
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mas1 gerekir. Elbette merhalelerd.e acele etmemesi, yolunu zorla§tirma
masi, zorluklar ~1karmamas1 gerekir. 0; hedefine halis bir niyetle, ta
katl hududunda oitmeyen bir ~ah§ma ile kulluk ederek ula§acaktlr. Boy
le bir durumda kendi nefsani duygu ve isteklerine uymamas1, yoldaki 
merhalelerin hi~birisinde karars1zhk altmda ezilmemesi laz1md1r. 0, 
her ad1mda Allah'ma kulluk eder. Her tehlike kar§Ismda varhgmm ga
yesini tahakkuk ettirir. 0, her ~e§it ~ah§ma sahasmda Allah'ma dogru 
yiicelir. 

Mii'minin; Allah'm takdiri altmda, Allah'm iradesini tahakkuk et
tirmek i~in, Allah'a itaat etme duygusu ve bu duygunun ruhunda mey
dana getirdigi istikrar, huzur, emniyet ve siikunetle hayrete dii§~eden, 
karars1zhga dalmadan engel ve me§akkatlerin altmda ezilmeden, mak
sadmi yitirme ve miikafatm1 kaybetme korkusu olmadan yoluna de
vam edi§i.. . i§te biitiin bunlardan dolay1 mii'min, Allah'm ve kendisi
nin dii§manlanyla sava§Irken bile, ruhunda o huzuru hisseder .. . 0, sa~ 
dece Allah i~in sava§Ir. Yalmz ve yalmz Allah yolunda ve ila-i kelima
tullah ugrunda cihad eder. 0, makam, mevki, diinya metal ve siifli ar
zular i~in sava§maz. 

Mii'minin bu kainatla birlikte Allah'm kanununa gore hareket et
tigini bilmesi ve dii§iinmesi de yine ooyledir. Kanun O'nun kanunu, ni
zam O'nun nizaml. Ne dogii§, ne ~eki§ . .. Enerjinin bo§ yere harcanmas1, 
cehdin bo§ yere ak1tllmas1 yok. Kainatm biitiin kuvvetleri, insamn kuv
vetinde birle§iyor. Ve insan, onlarla birlikte Allah'a yoneliyor. 

islam'm mii'minlere farz klld1g1 her emir, f1tratm tabii · geregidir. 
Hatta f1tratm tashihi ic;indir. Bu emirler insan takatm1 a§maz. insamn 
tabiatlm ve tabiatln terkibini ihmal etmez. insan enerjisini bo§ yere 
harcatmaz. Bu enerjiyi insanm ~ah§mas1, geli§mesi, ve biiyiimesi i~in 
kanalize eder. islam, insamn cismani ve ruhani ihtiyac;lanndan hi<;biri
sini geriye atmaz. 0 yiizden de, inanan ki§ide, Allah'm emir ve teklif
lerine kar§l hayret ve karars1zhk diye bir §ey olmaz. insana gotiirecegi 
kadan yiiklenmi§tir. Ve ruh siikuneti, kalb huzuru ic;inde Allah'ma 
dogru yol ahr. 

( ..... .. ..... .... ... : .... .. . ) 
Boyle bir cemiyette kadm kocasma, koca kansma giivenir. Boyle 

bir cemiyette aile reisleri 1rz ve namuslanna giivenirler... Herkes sini
rine ve yiiregine hakim olur. Gozler yabancilara dikilmez. Kalbler, goz
leri namahremlere iletmez, Aksi takdirde, bu iffetli islam cemiyeti, em
niyet ve siikun ic;ertsinde gerilen sulh v_e selamet kanatlan altmdaki 
huzurunu kaybederek, ya yaygm bir hiyanet §ebekesinin, yahut sinsice 
kendisini bask1 altma alan duygularm veya psikolojik hastahk.larm ve 
sinir krizlerinin penc;esine dti§tip k1vramr. 

Evet giicii yeten her ferde i§ ve yiyecek, her acize insanca ya§amak 
i~in hayat t eminatl, iffetli ve teiniz ya§amak isteyen her erkege saliha . 

le 
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bir kadm ~ekeffiil eden bir mahalleyi, aralarmda a~ bir insanm oliimiin
den dolaYl ceza-i mes'uliyet altma alan bir cemiyet ... Hatta baz1 islam 
bklh~Ilan, aralarmda a~ bii- fakirin oldiigii cemiyete diyet Odettirme~in 
§art oldugu fikrindedirler. 

Degerler, haysiyetler, miilkler ve hiiriryetler, itaat1 mecburi olan 
Rabbani hiikiimden sonra kanUni hiikiimlerin garantisi altma alman 
bir cemiyet. Kimsenin zan ile tutuklanmadigi, kimsenin evinin duvarma 
tirmamlmadlgi, kimsenin kimseyi tecessiis edemedigl, kimsenin kam
nm heder olmad1gi, k1sasm mevcud oldugu bir cemiyet . .. Her ferdin bii
tiin hukukunun sadece hakimin iradesine, akrabasmm arzusuna, yakl
nmm himayesine degil, Allah'm §eriatmm hiikmiine bagh oldugu bir 
cemiyet ... E§itlik ve kesin adalet esasLiizerine oturdugu gibi, §Ura; yar
dlmla§ma ve nasihat temelleri iizerine kurulan bir cemiyet ... 

Nihayet insan cemiyetleri arasmda, insanm insana boyun,. egme
digi tek cemiyet ... Hakim ve mahkum biitiin insanlarm, sadece Allah'a 
ve O'nun §eriatma boyun egdigi cemiyet . .. Onlar, ister hakim olsun, 
ister mahkum, yalmz Allah'm ve §eriatinm hiikmiiyle amel ederler. iia
kimler hakimi olan alemlerin Rabbi Allah'm huzurunda, goniil huzuru, 
kalb siikuneti ve baghhk i~erisinde e§it olarak ayakta dururlar. 

i§te ayet-i kerime'nin i§aret ettigi ve iman edenleri kaff~ten ~a
~rd~~ salametin manas1. .. Kendi nefisleri i~in bir . pay ~Ikarmadan, 
kendi keselerini dii§iinmeden biitiin. varhklanyla Allah'a teslim olsun
lar. Her mti'min goniil ho§nutluguyla, tam bir itaat ve teslimiyetle 
Allah'a baglansm ... 

BU selametin manasmi, §Upheden nas1l kurtulunulacagmi, karar
Slzhgm nas1l giderilecegini bilmeyen imans1z ki§iler, islam'I bilmeyen 
cemiyetler, yahut bilip te inkar eden ve ~e§itli adlar altmda dini ter
keden miirtedler hakkiyla anlayamazlar ... Y1~n j'lgm · maddi geli§me
ler ve medeni terakkiler kaydeden cemiyetler vard1r. Cahiliyet devrinin 
§R§km hayatuu ya§ayan, karars1zhktan ve 1zd1rabtan kurtulamayan, 
dii§iinceleri sap1k, Ol~iileri bozuk olan bu cemiyetler de bilemezler . . : 

Misal olarak, diinyamn en ileri iilkelerinden isve~'i ele alallm: Bir 
A vrupa iilkesi olan isve~'te ferd ba§ma dii§en milli gelir, be§yiiz Mls1r 
liras1 olmasma ragmen, aynca, her ferdin saghk sigortas1, nakdi olarak 
sarfedilen hastahane masraflan, bedava ila~ alma hakk1 olmasma rag
men, her merhalede paras1z ogrenim yap1lmasma, aynca yiiksek okul 
talebelerine yiyecek yardimlan, burslar te'min edilmesine, evlenme ~a
~nda olan herkese devletin iic;yiiz MlSir lirasi prim vermesine ragmen 
ve bOyle evet boyle bir j'lgm maddi ilerlemelere, · korkunc geli§melere 
ragmen ... 

Biitiin bunlara ragmen elde edilen ne var? BU. maddi ve medeni 
ilerlemenin, goniillerin Allah'a iman duygusundan bo§almasmm ge-



814 iBN KESiR (Ciiz: 2; Sure: 2 

risinde birakt1g1_ kar ne? isve~ yine de, ink1raz tehdidi altmda kalml§ 
bir toplumdur. Kadm-erkek kan§Ik hayatm dogurdugu buhranlardan 
dolay1 nesil devamh olarak azalmaktadir. A~Ikllktan, kan§lk ya§ama 
htirriyetinden, ba§IbO§ duygular ve bo§anma hadiseleri ytiztinden, nor
malin altmda bir hayat htiktim stirmektedir. Yeni .nesil devamll sapik"' 
hklarm i~inde c;1rpmmakta, iman duygusundan, i'tikad stikunetinden 

, bo§alan rUhunu, kendini uyu§turucu maddelere ve alkollti i~kilere ve
rerek doldurmaktadir. Psikolojik hastahklar, asabi buhranlar, muhte- . 
lif krizler, binlerce, ytizbinlerce insanm ruhunu, asabml par~alamaga 
devam etmektedir... Sonra ne var? intihar... Amerika'da durum yine 
boyle ... Rusya'da bunlardan daha beter... 

Astl sebep, imamn huzurundan, i'tikadm stikunundan mahrum alan 
gontillere yerle§tirilen, ugursuz §ekavetten ba§ka bir §ey degildir. Onlar 
mti'minlerin kaffeten da'vet edildikleri emniyet, rahat, istikrar ve se
lamet havasmm tad1m tatmami§lardu, bilmezler. 

«Ey iman edenler, hep birden sulh ve selamete girin. ~eytamn 
adtmlarma uymaym. <;tinkti o, sizin apa~1k dti§mammzdir. >> 

Cenab-1 Allah; mti'minleri kaffeten selamete da'vet ederken, §ey
tamn izine uymaktan da nehyediyor. 

Ger~ekten meydanda iki yol vard1r: Ya bilumum selamete gir
mek ... Yahut da §eytamn izine tabi olmak ... Ya hidayet, ya dalalet ... 
Ya islam, ya cahiliyet. Ya Allah'm yolu, ya §eytanm yolu .. . Ya Allah'm 
hidayeti, ya §eytamn sap1kllg1. Boyle kat'i bir halde, elbette mtisltiman 
kendi durumunu idrak etmelidir. <;e§itli yollarm ortasmda, ~e§itli yon
lerin arasmda tereddtide dti§up, karars1zhga dahp, §a§mamahdtr ... 

Mti'min i9in meydanda birka~ yol yoktur ki, onlardan birisini se~
sin, yahut da birbirine kan§tlrsm. Asia ... Kim tamamen selamete gir
memi§Se, kim kendisini Allah'm §eriatmm kumandasma teslim etme
mi§Se, kim yabanc1 dti§tincelerden, yabanc1 nizamlardan, yabanc1 pren
siblerden tecerrtid etmemi§Se §tiphesiz ki o, §eytamn yolundadtr, §ey
tanm izinde ytirtimektedir. ~eytanm ad1m1m ta'kib etmektedir ... 

Meydanda, ortada kalan bir yol yoktur. ~unun bunun arasmda bir 
sistem de yoktur. Yans1 §Uradan, yans1 buradan derlenmi§ bir prensib 
de mevcud degildir. Meydanda sadece hak veya batll vard1r ... Hidayet 
veya dalalet vardir. .. islam veya cahiliyet vardtr. . . Allah'm nizam1 ve
ya §eytamn tuzag1 vardtr. Allah Stibhanehu ve Teala .mti'minleri bilu
mum selamete da'vet ediyor. ikinci olarak da §eytamn adtmma uymak
tan men'ediyor. Onlarm vicdan ve §Uurlanm -co§turup, §eytamn dti§
manhgmt hatlrlat1yor. Gatillerden ba§ka kimsenin gafil olamayacag-I. 
§eytanm apac;1k dti§manllgm1. Gafletle iman asia birle§emez!.. (Seyyid 
Kutub, Fi Ztlal'il-Kur'an, I, 429 - 440) 
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210 - Onlar; A1lah'1n buluttan golgeler ic;:inde, me
leklerle birlikte kendilerine gelivermesini ve i!1lerini biti
rivermesini mi bekliyorlar? Halbuki biitiin i!1ler Allah'a 
dondiiriiliir. 

Allah Teala Hz. Muhammed (s.a.) i inkar edenleri tehdid ederek 
k1yamet gtintinde eskilerle yenilerin arasmda htikmtinti vermek, her
kesi ameline gore miikafatland1rmak ve ameli uyarmca cezaland1rmak 
iizere ((Allah'm buluttan golgeler ic;erisinde meleklerle birlikte kendile
rine gelivermesini ve i§lerini bitirivermesini mi bekliyarlar? Hiiktim 
verilmi§ ve btittin i§ler Allah'a dondtirtilmti§tiir.» buyuruyar. Bir diger 
ayet-i kerime'de ise, ((Ama yer c;arp1llp, paraland1g1 zaman, melekler 
s1ra s1ra dizilip Rabbmm buyrugu gelince, a gun cehennem artaya ka
nur. 0 giin insan ogtit almaya c;all§lr, ama ogtitten ana ne?>> (Fecr, 21-
23) ((Onlar sadece kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbmm gel
mesini veya Rabbmm baz1 ayetlerinin gelmesini mi bekliyarlar?» 
(En'am, 158) 

imam Ebu Ca'fer ibn Taberi bu ayetin tefsirinde C<SUf>> hadisini 
zikreder. Hadis me§hur alup sahabeden birden c;ak ki§i tarafmdan zik
redilmi§, aynca Mtisned sahlpleri ve diger imamlar anu kaydetmi§ler
dir. Uzun alan hadisin ba§ tarafmda Ebu Hiireyre (r.a.) Rasulullah (s.a.) 
m §6yle buyurdugunu nakleder : ccinsanlar Arasat'ta kendi durumlarm
dan endi§e edince, teker teker peygamberlerden §efaat dilerler. Hz. 
Adem'den sanra gelen peygamberlere §efaat dilediklerinde, hepsi §efaat 
etmekten kac;m1r. Nihayet Hz. Muhammed'e (Allah'm salat ve selam1 
onun iizerine alsun) gelirler. Hz. Peygambere geldiklerinde Rasulullah; 
((Ben, bunun ic;inim, ben bunun ic;inim.» buyurur. Ar§'m altma gider 
ve Allah'a secde eder. Allah'm katmda kullan arasmda kesin htikmtin 
verilmesi ic;in §efaat diler. Allah anun §efaatini kabul buyurur. Dtinya 
gogti yanld1ktan ve andaki melekler indikten sanra Allah Teala buluttan 
golgelikler ic;erisinde gelir. Goklerin yedisi de boylece yanhr. Ar§l ta§l
yan ve ((Kerrubiyyan» ad1 verilen melekler yerytiziine inerler. Daha san
ra Cebbar-1 Zti'l-Celal buluttan golgelikler ic;erisinde meleklerle birlikte 
yerytiztine iner. Melekler Allah'1 tapluca hamd ve tesbih ederek; ((Mtilk 
ve melekut sahibi alan ne yticedir. Btittin mahlUkatl oldtiren, kendisi ol
meyen ne yticedir. 0 Subhan ve Kuddus'tur. Meleklerin ve Ruhun Rab-
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b1'd1r, o KuddU.stur. Tesbih ederiz, en yi.ice Rabbimizl. Tesbih ederiz 
saltanat ve azamet sahibini. Tesbih ederiz ebediyyen onu» derler. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh tefsirinde bu mevztl ile ilgili ola
rak pek ~ok gariplikleri bulunan hadisler serdetmi§tir. Allah en iyisini 
bilendir. Onun serdettigi hadisler arasmda Minhal ibn Amr ... Abdullah 
ibn Mes'ud'dan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Al
lah Teala oncekileri ve sonrakileri belirli bir giiniin vaktinde toparlar. 
Hepsi ayaktad1r, gozleri semaya ~evrilidir. Hiikmiin verilmesini bekler
ler. Allah Teala buluttan golgelikler i~erisinde Ar§'tan Kiirsi'ye iner. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Ebu Ziir'a ... Abdulah ibn Amr'dan bu 
ayetin tefsiri konusunda §Unlan nakletti : 0 inecegi zaman iner. O'nunla 
yaratiklan arasmda aydmllk, karanhk ve su bulunan yetmi§bin perde 
vard1r. Su bu karanlik i~erisinde oyle bir ses ~~~anr ki kalpler ona 
kap1hverir. ibn Ebu Hatini der ki; bana babam .. . Velid'in §oyle dedigini 
nakletti : Ben Ziibeyr ibn Muhammed'e Allah Teala'mn «Buluttan gol
geler» kavlini sordugumda dedi ki; buluttan golgeler yakutla dizilmi§
tir, cevher ve zebercedle siislenmi§tir. ibn Ebu Yezid Miicahid'den nak
.Jeder ki; «buluttan golgeler» ta'biri bizim bildigimiz buluttan farkll
dir. Bu golgelik sadece ~olde iken israilogullarmm iizerinde goriilmii§
tiir. Ebu Ca'fer el-Razi... Ebu'l-Aliye'den bu a yet konusunda §oyle de
digini nakleder : Melekler de buluttan gOlgelikler i~erisinde gelirler. Al-
lah Teala. diledigi zaman gelir. Bu ayet baz1 klraette ( ..111 ~~.;,I 

· ;£~\J ) §eklindedir. Ve bu takdirde mana §U ayetteki gibi .olur: «0 

giin gok, beyaz bulutlar halinde par~alanacak ve melekler boliik boliik 
indirilecektir.» (Furkan, 25) 
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211 - Sor israilogullanna onlara nice ~Ik ayetler 
verdi:k. Kim kendisine gelen Allah'In nimetini degi§tirirse, 
~iiphesiz Allah'In cezas1 pek ~iddetlidi:r. 

212 - Kiifredenlere diinya hayati pek siislendi. Ve 
onlar, iman edenlerden kimiyle egleriiyorlar. Halbuki tak
vaya erenler k1yAmet giiniinde onlann iistilndedirler. Al
lah, diledigine hesabsiZ nzlk verir. 
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Kafirlere Diinya Hayatl Pek Siislendi 

Allah TeAll Hz. MU.sa'nm isrAilo~llarma yed-i beyzA, asa, denizi 
~rma, ~a vurma, s1cak ~olde buluttan golgelikler, menn ve selva gibi 
yarat1c1 iridenin varhgma delAlet eden bir~ok mucizeler ve kendisinin 
getir<Ugi ge~egin dogrulugunu g08t8iin apa~1k huccetler gasterdigini 
haber veriyor. Bu mucizeler onlan gosteren ki§inin dogruluguna delAlet 
ediyordu. Ancak onlardan ~ogu bu mucizelerden yuz ~evirdiler ve Al
lah'm iman nimetini kufiirle degi§tirdiler, imandan ~1k1p k\ifre ko§
tular. «Kim Allah'm kendisine gelen nimetini degi§tirirse §\iphesiz Al
lah'm cezas1 pek §iddetlidir.)) Niteklm Allah Teala Kureyl}U katirlerden 
de aym §ekilde soz ederek §Oyle buyunnaktadir: ccAllah'm verdigi ni
metA kuf\irle degi§tirenlerl ve ·kavlmlerinl helA:k olacaklan yere; yas
lanacaklan cehenneme goturenlerl gormuyor musun? Ne kotil bir du
rakttr.)) (lbrAhim, 28 - 29) 

~nra Allah TeAll dunya hayatm1 kifirlere silslil gasterdiglni, on
lann bu hayata rAz1 nlup gilvendiklerini, dilnya hayatmda mal, m\ilk 
toplamaya call§tlklanm, fakat Allah'm rAz1 olacagt §ekllde emrettigi 
yerlere harcamaktan k~md1klar1ni, dilnyadan yilz ~eviren mil'minlerle 
alay ettiklerini, mil'minlerin RaJblanna itaat l~in gelirlerinden infak 

· edlp Allah nzAs1 i~iri sarfettikler.inl gorilnce, onlarla alay ettiklerini ha
ber veriyor. Ne var ki mil'minler, Allah'a dondilklerl giln, hem bol ka
zan~. hem de mutlu makim i~erisinde kurtulup erml§ olacaklardu. 
Mah§er'de ve ne§ir arunda iistun derecelerde olacaklardlr. Mil'minlerin 
gidl§ yer:leri ve akibetleri onlardan iyidir. Qunku A'liy-1 llliyyin'de, de
receler i~erisinde karAr kllacaklardlr. Kafirler ise Esfel-i SAfilin'de a§agt 
derecelerde ebedlyyen azAblandlrllacaklardir. Bunun i~in Allah TeAll 
ccAllah dllediglne hesibslz nz1k verir)) buyuruyor. Allah diledigi mahlll
kuna dlledigi kadar nztk verfr. Dilnya ve Ahirette s1mrs1z bol mukAfAt
lar ihsAn eder. Nitekim hadis-1 §erif'te §Oyle buyurulmu§tur: Ey Adem
oglu kendin i~in infAk et, infA.~ et. Raslllullah (s.a.) ·bir ba§ka hadiste 
ise §Oyle buyuruyor: Ey BilA.l, infA.k et. Korkma; Ar§m sahibi azaltii182. 
Allah TeA.la ise .bir A.yet-1 kerL'!le1de §oyle buyurur : ccNeyi infA.k eder
seniz arkadan gelir.,, · Sahih hadis-i §erif'te Raslllullah (s.a.) buyurur ki : 
·Dogrusu her ·!&bah iki melek, gokten iner. Bunlardan birisi; cdnfik edene 
devamllJlk: verll, der. Digerf ise ccAllah'Im infA.k etmeyip tutana yok
luk -vel'll, der. Yine sahih hadiste vA.rid olur ki Ras'lllullah (s.a.) §Oyle 
buy\Irmu§tur: Ademoglu; mallm, mahm der. Senin maim; ancak yiyip 
tukefii~in, giyip eskittigin ve sadaka verip g~tigindir. Bunun di§mda 
kalan gidecek olan ve insanlara b1rakacagtnd1r. tmA.m Ahmed tbn Han
bel'in Milsned'inde Raslllullah (s.a.) dan §oyle buyurdu~ nakledilir: 
Dilnya; yurdu olmayanlann yurdu, mall olmayanlann mahd1r. Akh ol
maya.n ld§i dilnya 4~in toplar. 

Tefstr, C. m-F. 52 
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213 - tnsanlar bir tek iimmetti. Allah miijdeleyici ve 
korkutucu peygamberler gonderdi ve onlarla beraber in
sanlann ihtilAfa dii§tiikleri §eylerde, aralannda hiikiim 

· vermeleri icin hak kitablar indirdi. Halbuki kitab verilmi§ 
olanlar, kendilerine aclk deliller geldikten sonra aralann
daki ihtirastan dolay1 ihtilAfa dii§tiiler. 1§te Allah, kendi 
izniyle, iman edenleri, iizerinde ihtilafa dii§tiikleri Hakka 
ula§tlrdl. Allah diledigini dogru yola ula§hnr. 

tnsanbgtn Dogu3u 

ibn Cerir Taberi der ki; bize Muhammed ibn Be§§Ar ... lbn Abbas• 
tan nakletti ki; o §oyle demi§: Adem ile Hz. Nuh arasmda on nesil var
dlr. Hepsi hak §eriat iizereydiler. ihtilA.fa dii§Uiler. Bunun iize
rine Allah TeAll, korkutucu ve miijdeleyici peygamberler gonderdi. 
ibn Cerir der ki; bu Ayet Abdullah'm klraetinde §oyledir: ( ;..1 ._,..WI .;,lS ·· 

I.,.U:.:.:.IJ ;...~.>I J ) Bu hadisi HAkim Miistedrek'inde rivayet ettikten son
ra, sahih oldugunu, ancak Buhari ve Miislim'in tahri~ etmediklerini soy
ler. Ebu Ca'fer el-Razi, Ebu'l-Aliye kanahyla 'Obeyy ibn Ka'b'm bu Ayeti 
§oyle okudugunu rivayet eder : ( I.,.U:.:.:.IJ ;..~>I J ;..1 ._,..L:JI .;,lS ) c<insanlar 
tek bir iimmettiler. ihtilifa dii§tiiler. Bunun iizerine Allah miijdeleyicl 
ve rkorkutucu peygamberler gonderdb Abdiirrezzak der ki; bize Ma'mer, 
Katade'den bu Ayet konusunda §Oyle dedigini nakletti: tnsanlar tii
miiyle hidayet iizereydiler. Sonra ihtilafa dii§tiiler. Bunun iizerine Al
lah TeAIA, miijdeleyici ve korkutucu peygamberler gonderdi. GOnderilen 
ilk peygamber NUh (a.s.) dur. Az once belirttigimiz gibi ibn AbbAs bOyle 

·· der. Miicahid de ayru §eyi soyler. Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; in
sanlar tek bir iimmetti. Ancak kAfir idiler. Allah onlara miijdeleyici ve 
korkutucu peygamberler gonderdi. ibn Abbas'm birinci g()rii§ii sened ve 
mAnA baklmmdan daha sahihtir. Q'iinkii Jnsanlar Adem (a.s.) in d1ni 
uzereydiler. Nihayet putlara taptllar. Bunun iizerine Allah onlara Ntlh 
(a.s.) u gonderdi. Allah'm yery'iiz'iine gonderdigi Ilk peygamber bOylece 
Ntlh oldu. Bunun i~in Allah TeAll buyuruyor ki: «Ve onlarla be!1lber 
InsanJann ihtillfa d'ii§t'iikleri §eylerde aralannda h'iik'iim vermeleri i~in 
hak kitAblar indirdik. Halbuki kitlb verilmi§ olanlar kendilerine apa~lk 
deliller geldikten sonra aralanndaki ihtirastan dolaYl ihtilafa -du§t'iiler.)~ 
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Yani kEmdilerine apa~1k deliller gelmesine ragomen, onlan bu ihtilA.fa 
sevkeden ~ey blrbirlerinl ~ekememeleri ve ihtiraslanydl. «i§te Allah, ken
di izniyle iman edenleri iizerinde lhtilafa dii§tiikleri hakka ula§tlrdl. Al
lah diledigini dogoru yola ula§tl.nr.)) Abdiirrezzak der ki; bize Ma'mer ... 
Ebu Hiireyre'den «i§te Allah kendi izniyle iman edenleri iizerinde ihti
lafa dii§tiikleri hakka ula§tlrdl>J . ayeti konusunda Rasulullah (s.a.) m 
§6yle buyurdugunu nakleder : Biz k1yamet giiniinde hem sonunculanz, 
hem de ilkleriz. Biz cennete girme bak1mmdan ilkleriz. Ancak onlara 
bizden once kitap verilmi§ ve biz onlardan sonra geldigoimiz i~in sonun
culanz. Ne var ki onlann ihtilafa dii§tiikleri konuda Allah Teala blzi hak 
tizre hidayete erdirdi. Onlarm ihtilafa . dii§tiikleri bu giin hakkmda bizi 
dogruya sevketti. Bu hustista insanlar bize tabidirler. Yann yahudilerin, 
obiir giin H1ristiyanlarmd1r. Sonra Abdiirrezzak Ma'mer kanahyla ... 
bu hadisi Ebu Hiireyre'den rivayet eder. 

i·bn Vehb ise, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den nakleder ki; 
babas1 bu ayet-i kerime konusunda §6yle demi§ : tnsanlar Cum'a konu
sunda ihtilafa dii§tiiler. Yahudiler cumartesi giiniinii, H1ristiyanlar da 
pazar giiniinii mukaddes kabul ettiler. Allah iimmet-i Muhammed'e 
cum'a giiniinii g6sterdi. insanlar K1ble konusunda da ihtilM ettiler. 
Hlristiyanlar Dogouya, Yahudiler Kudiis'e d6ndiiler. Allah iimmet-i Mu
hammed'! Ka'be'ye dondiirdii. insanlar ibadet konusunda 'cta ihtilA.fa 
dii§tiiler. Kimileri riiku' eder, secde etmez, kimileri secde eder, riiku' 
etmez, kimileri ibadet ederken konu§ur, kimileri ibldet ederken gezinir. 
Allah bu konuda da iimmet-i Muhammed'i hak yola sevketti. tnsanlar 
oru~ konusunda da ihtilafa dii§tiiler. Kimileri giiniin bir kiSIDlnl oru~lu 
ge~irir, kimileri baz1 ~e§it yemeklerden imtina' ederek oru~ tuttugounu 
samr. Allah Muhammed iimmetini bu konuda da dogoru yola hidayet 
etti. tnsanlar ibrahim (a.s.) hakk1nda da ihtilata dil§tiiler. Yahudiler 
onun yahudi, H1ristiyanlar onun H1ristiyan oldugounu soylediler. Allah 
ise onun Hanif ve miisliiman oldugounu bildirdi ve bu konuda da Mu
hammed iimmetini hak iizere dogoru yola sevketti. tnsanlar tsa (a.s.) 
konusunda da ihtilAfa dii§tiiler. Yahudiler onu yalanladllar ve annesine 
iftira attllar. Hlristiyanlar ise onu tann ve tannnm ~ocugou yaptllar. 
Allah Teala onu Ruhu ve keli~esi klld1 ve Muhammed ummetini bu 
konuda da hakka erdirdi. 

Rebi' ibn Enes de ''i§te Allah kendi izniyle iman edenleri iizerinde 
ihtilafa dii§tiikleri hakka ula§tlrdlll ayeti konusunda der ki; onlar once 
peygamberlerin getirdikleri ger~ekler konusunda ihtilA.f ettiler. Mii'min
leri Allah bu konuda hakka ula§tlrdi. Mii'minler Allah Azze ve Celle'ye 
ih\j.sla ibA.det ettiler. O'na §irk kO§madllar, namaz k1ldllar ve zekA.t ver
diler. Boylece insanlann ihtilA.fa dii§tiikleri durumdan onceki hal iizere 
devA.m ettiler ve ihtilattan ka~md1lar. K1yA.met giiniinde de Nuh, Hud, 
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~uayb, Salih kavmine §ahid . oldular~ Firavun hanedamna da §ehA.det 
ederek peygamberlerinin kendilerlne hakk1 teblig ettiginl, onlarm da 
peygamberleri tekzib ettiklerini bildirdller. Ubeyy ibn KA.'b'm klrA.etin-
de, bu al'ette ~J..1,.,... ~I.L.:..t .;_,. .s~ J,IJ • 4..L::AJI r~ ..,..L:li..,Js.-:1~ ly~J , 
. ~ ) «K1yamet giinu insanlara §ahid olmalan i~in.» anlammda ' 
bir 11~.ve k1s1m vard1r. Ebu'l-Aliye bu A.yetin §\iphe, sap1khk ve fitneler-
den kurtardlgml soylemi§tir. . 

Ayette ge~en «Kendi izniyle)) ta'biri, onlara gasterdigi hidayet yo
lundaki bilgisiyle demektir. ibn Cerir bOyle der. Ve Allah yaratlklarm
dan diledigini dosdogru yola Ula§tlnr. Huki,im O'nundur, eri§ilmez de
lil O'nundur. Buhari ve Muslim'in Sahlh'inde Hz. Ai§e (r.a.) den nakledi
lir ki :RasO.lullah . (s.a.) geceleyin kalk1p namaz kllarken §Oyle d~A eder-
(mi§: · -

irAlla;h'lm, 'Cebrail'in, Mikafl'in ve israfil'hi Rabb\, goklerin ve yerin 
yaratam. Gor\ileni ve gor\ilmeyeni bilen. Sen kullanmn arasmda ihtilafa 
du~tukleri konuda huk\im verirsin. Beni insanlann ihtilAfa dti§ttikleri 
konuda izninle ha·kka hidayet et. Dogru~;u Sen, diledigini dosdogru yola 
ula§hrlrsm.» Rasulullah (s.a.) dan nakJedilen duAlar arasmda §Oyle bu
yurdugu mervidir: «Allah'Im, bize hakkl hak olarak gaster ve ona uy
mayt nasib et. Batlll bAtll olarak gaster ve ondan sakmmaya muvaffak 
k1l. onu bize karma§Ik klllp da sap1tmamiZ1 onle. Ve bizi mftttakilere on
der kll.» 

----tZAHI----

insanhgm ba§lang1~ta tek bir ummet olu§u mftfessirler tarafmdan 
muhtelif §ekilde izah edilmi§tir. Bu konuda Hazin ~ovle diyor : 

Bqlangt~ta Biitiin lnsanlar Tek Bir Ummettl 

!nsanlar bir tek timmettiler. Bir tek dine baghydllar. Denildi ki, 
bu, Hz. Adem ve onun soyunun dlniydi, hepsi de mtisliimandllar. NihA
yet Kabil, Habil'i oldurdu. Boylece ihtilafa du§t\iler. Denildi kt; tn
sanlar Hz. Adem'in guniinden Nuh'un gonderllmes~e (leg-In hak ve hi-
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yet iizere tek bir §eriata bagllyd1lar. NihAyet Allah Hz. Nfth'u pey
ga.mber olarak gonderdL Gonderilen ilk peyganiber Nfth'tur. Nfth'tan 
aonra daha ba~ka peygamberler gonderilmi§tir. Denildi ki; bu ummet. 

fth peygambetle birlikte gemiye binen halktlr. Onunla birlikte gemiye 
blnenler mu'mindiler. Onun vefltmdan sonra ihtilAfa dii§tiiler. Denildi 
k1. araplar Hz. h>rAhim'in dininde idiler. NihAyet Amr ibn Lfthay on
la.nn dinini .degi§tirdi. Ve denildi ki; Ahid almak Hz. Adem'in belinden 
pkarillp da ben sizin Rabbm1z degilmiyim? diye soruldugunda, kulluk-
anru itirAf edip «evetn dedilkleri demde insanllk tek bir iinunetti. 0 

giinden bqka hi~bir zaman tek bir ummet olmaml§lardlr. Sonra varllk 
llemine ~1kmca, klskan~llk ve . zuliim nedeniyle ihtilAfa dii§tiiler. Denil
di ki; Adem tek ba§ma bir ummet idL Yani imAm ve kendisine tAbi 
olunan onder. ihtilaf onqan sonra ~1ktl. Ve denildi ki; insanlar kutur 
ft bltll iizere tek ummettuer. Bu gorii§, <<Allah peygamberler gonderdb 
kavliyle desteklenmek istenmi§tir. Denilirse ki . aralannda HAbil, · ~it, 
tdris ve. benzeri miislUmanlar yok muydular? Cevap olarai:k denilir ki, 
o zaman ~ogunluk kufiirdeydL Hiikum de ~ogunluga gore ve:rilir. Denil
di ki; Ayet-i ·kerime insanlann bir tek ummet pldugunu gosteriyor. Bu
rada onlann im!n veya kufiir uzere oldukla.n beUrtilmiyor. Bin!enaleyh 
bu hArici bir delile dayarur. «Allah peygamberler gon~erdi.n Bunlann 
toplarn1 124.000 peygamberdir. Bu peygamberlerden rasftl olarak gon
derilenler 312 dir. Bunlardan Kur'an'da ozel isim olarak zikri ge~enler 
28 peygamberdir; (HAzin, LuMb, I, 311 - 312) 

Muhyiddin ibn el-Arabi §Oyle diyor: 
insanlar tek bir ummettUer. Yani hak din ve f1trat uzereydiler. Ni

tekim AleyhisselatuvesselAm efendimiz; her dogan islAm f1trat1 iizerine 
dotar, buyurmu§tur. Bu dogu§ ger~ekte ilk f1trat zamanmdaki dogu§tur, 
yahut ~ocukluk zamanmdaki dogu§, ya da Adem (a.s.) in zamanmdaki 
dogu~tur: 0 zaman insanlar tek bir ummettiler. Sonra. tabiatJanrun 
farkllhgt nedeniyle, dogu§lan da farkh oldu. Nefislerinin niteliklerinde 
g!lib geleh durumlar farkh oldu ve arzulan degl§ti. Qililku bulunduk
lan bolgelerin farkhhgt n~deniyle biinyelerinin temellerindeki degi§ik
likler ve bedenlerinln merkezleriyle arzularmdaki farkllllklar bunu ge
rektirmi'§ti. Onlann kendi menfaatlanna olan §eyleri elde edip kendi
lerinin zaranna olan §eYleri atmalan §eklinde tabtatlannda yer eden 
duygular da bu yiizden farkhdlr. Qfuiku her biri~n bedeninin maddesi 
ayn aynyd1. Aynca geli§me ve buyiime i~in yararh oldugundan RAhl 
hikmet boyle olmas1ru gerektiriyordu. Farkhhk ve · degi§iklik bunun ge-:
regiydi. Bu sebeple Allah onlara peygamberler gonderdi ki, kendllerint 
ihtillftan anla§maya, ~okluktan teklige, dil§manhktan sevgiye cagir&n
lar. Bu sebeple onlar, ooliik bOIUk olup kendl boliikleriyle temAyiiz etti
ler. Ta]?iatlannda bAtlhn sevgisl yer etmi§ olan ve gonullerin~ · pasm 
g!Ub geldig.J. kalbleri damgall olan suflilere gelince; onlann kaThi, kor 

!1, 



822 iBN KESlR (Ciiz: 2. Stlre: 2 

olmu§, heveslerinin galebesi neticesinde istidatlan yok olmu§tUr. Bu se
beple, onlann ihtila.f ve inatlan gittik~e artmi§tir. Onlar peygamber 
g011derildigl ve o peygamber hak.lki getirdikleri zaman ihtilafa du§mti§ler
dir. Halbuki kitab ve peygamber, hakkm ve anla§rnanm ortaya ~Ikma
Slmn biricik nedenidir. Onlar ise 'kendiliklerinden, kendi arzu ve istek
lerinin galebesiyle dogan hased yuztinden bu yolu se~rni§lerdir. (Muh
yiddin ibn el-Arwbi, Tefsir el-Kur'an'il-Kerim, I, 129 - 130) 

Konuyu Elmallll da §Oyle izah ediyor : 

tnsanhgtn Tekamiilii 
insanhgm ba§langiCmdan Hz. Muhammed'in bi'setine kadar ge~en 

be§er tarihinin ozeti olan bu ayeti celile; be§er fltratmm, emr-i nubuv
vetin hukukun kaynaklannm, hikmet-i te§rlin, icrA.-i hiikllmetin kiin
hiinii ve esranm mutazammm buytik bir ilm-i i~timai esaslanm muhte
vidir. Bu munasebetle mufessirlerin bu noktada.ki ilmi ara§brrnalanm 
ozetlemek faydali olacaktlr 

Yukarda gormii§tiik ki iimmet, <dnsan grublannm ittiba ettigi ce
mA.at)) diye tarlf edilrni§ idi. Lakin bu mana daha ziyA.de ummet-i va.:. 
sat 1tlakma yara§an bir mA.naYl hast1r. Mutlak olarak ummet, blr §ey 
uzerine i~timA edip blrbirine uyan cemaat demektir kl uymak demek 
.olan i'timamdan ahnrni§tlr. Bu A.yet ise mazide inSanlarm ummet-i Va" 
hide oldugunu tasrih ediyor. BinA.enaleyh bu cihet; ara§tlrllrnaya deger. 
Ve bu noktada tefsirciler ihtilA.f etmi§lerdir: 

·1 - Muhakklklann ~ogunlugu, ilk insanlA.nn tevhid-1 Hakka iman 
ile birtek din iizere i~timA. etml§ tek bir millet olduklanna kA.ildirler. 
Ayetin aki§mda enbiyA.mn ihtilaf uzerine gonderilmi§ olmas1 da buna de
IA.let eder diyorlar. Ve zaten f1tratta tevhid as1l, §irk, kufUr ve ihtilA.f esA.s 
di§Idir. Alel'ItlAk vahdet ve adem-! ihtilA.:f mevzllu bahs oldugu zaman 
tevhid-i Hak ortaya ~1kar... ilk lnsanlan"'l vahdetini §irk, kiifiir ve lh
tllA.fta vahdete hamletmek i~in hak yoktur. Her halde vahdet-i Uah 
hissi, fikri; ta'biaten dahl teaddud-1 ilA.h hissdnden ve fikrinden oncedir. 
MU§riklerin tevhidden sonra ilA.hta ihtilA.ftan ~1kan bir tartl§rna §ekli
nin ifA.desidir. BinA.enaleyh dinler tarihinde ge~rni§ kavimlerde, daha on
cekilerdeki gibi gortinen §irk ve kiifUr, vahdet-1 asliye ve fitriyenin bo
zulmasmdan kaynaklanan ge~lci ve tAli bir haldir. Her dogan ~ocuk, 
hakka ·bagll oJa.rak dogar, nankorliigii, yalancihgi sonradan ogrenir. Be
§er ferdleri· ~oA'aldlk~ fikirlerin ~ati§masi ~o~mi§, bundan ihtilaf ve 
§irk zuhllr etml§tir. ir§A.d-i ilahi ile akli tekamill hA.s11 olduk~a tariki 

· tevhide rticll olunmU§tur. BinA.enaleyh tslA.m'm temeli olan tevhid-i Hak 
· imlm J>~eriyetln ilk f1tratmda sakh olan ve Hz. Adem'den itibA.ren 

A.demogullannm §Utlruna telkin edilmi§ bulunan bir asl-i kadim ve mut
laktll'. 

Buna ka.U olanlar bu biricik iimmetin kimler olabilecegine dA.ir 
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muhtelif rivayetler nakletmi§lerdir: Miicahidden bu iimmeti vlhide 
((yalmz Adem'dir» diye menkuldiir. Buna gt>re iimmet ( s--A' .r.' .;,I 
~IJ ~~.;,IS) Ayetinde oldugu gibi cemlat maklrmna ·klim bir ferd ve-

ya imln mlnlsiyle mecazen ferde 1tllk edllmi§ oldugu beyan ediliyor. 
Adem; ozel ismi olmayip da cins ismi olsa idi mecA.z olmazd1. LA.kin 
bu mA.nA. orfi anlama muhA.liftir. 

Ubeyd ibn zeyd der ki; 
Bu iimmet1 vahide Adem ve HavvA. ve neseb olarak zahnndan ~1-

kanldlklan s1rada Beni Adem'den ilbArettir ki f1trat iizere idiler. 
ibn AbbAs ve KatA.de der ki; 
Devr-1 Adem'den devr-1 Nuh'a kadar ge~en on ku§ak hakiizere 

edilir, ihtilA.fl&"l iizer1ne Hz. Nuh gonderilmi§tir. 
Goruliiyor k1, bu rivA.yetlerde cihet-I vahdet, kanunu hak oldugun

da ittifAk bulunmakla bel1!1ber, bunun bal anlan gibi .baz1 hayvanlarda 
oldugu v~hiyle saf bir f1trat olarak i~giidii halinde gayri ihtiyA.ri bir . 
i~timai §Uur ve zaruri m1? Yoksa fikri ve akli inki§A.flar ile allkah bir 
i~imAi, ta'lim ve ihtiyari mi oldugu-noktasmda ihtilAt mevct1ddur. Ya
ni be§erde i~timaiyet, b~lang~~tan tabii ve zaruri mi, yoksa sun'i ve 
iradi midir? Bu ihtilA.f bugiin A vrupa hukuk ve sosyoloji bilg1nler1 ara
smda da gortilme'ktsdir. Bizim tercihimize gore bidA.yetten f1kir 
veya hissi 1~timA., 1cA.b-1 ilA.hi ile zaruri, tatbikA.t1 fiiliyes1 ve inki§A.fA.t-1 
-IhtiyA.ridir. c;unku niibiivvet bir ilm-i zaruridir ve Hz. Adem Nebi'dir~. 

2- ikrime ve KA.tA.de gibi baz1 miifessirlerin ·kavlidir k1 ·bu iimmet-i 
vA.hide kiifr iizere. bA.t1l din · iizere idiler v~ bir ba§ka deyi§le hayvanlar 
~ibiydUer. Peygamberler geldiler ,bunlara imA.n ve hakkt telldn ettller. 
imA.n edenler etti, etmeyenler etmedi, bu suretle mii'min ve kA.fir muh-
telif milletler meydana geldi. Bunlar A.yette ( 1~\.i ) takdirine lu• 
zum gormemi§lerdir. Buria gore bu iimmet-1 vahide ( . ;~IJ 4.L. ~I ) 

mazmt1nu uzere imA.ns1zhkta mii§terek, hak tammaz insan st1retinde 
bir surii hayvan demek oluyor ki bu surette §U ii~ suA.l tevecciih eder: 

Once A.yetin ak1§ma gore enb1yA.run ihtUA.f1 kaldlrmak, hakk1 yer-
le§tirmek i~in gonderilmi§ oldugu anla§1ld1g-I halde eger ( I ,.u:.;.li )' 
mukadder degil ise enbiyA.nm ihtilA.f t~in gonderilml~ olmas1 IA.zlmgeleeek 
ve gonderili§lerinin te'hir edilmesi mA.nls1z olacakt1r. Bu iti:tA.Zl, miifes
sirler ehemmiyetli telakki etmi§lerdir. Cevaben denebilir ki; «ilk hal1 ~o
cukluk donemi gibi idi ve bunlarda kiifrtin mA.nls1, heniiz teklif mev
cud olmad1g-Indan dolayi imA.ns1zhk demektir. Peygamberler terbiye ka
nunu uyarmca tedricen akli geli§melerin mebdeinde gondeJ.ilml!Jlerdlr. 
Ve ihtilA.f ihdls1 i~in tiegil, terakki i~in gonderilmi§lerdir. Bunun iize
rine ihtHA.f, imA.n etmiyenlerden ~1kt1, Peygamberlerden degil.» Bu ce- . 
vap ~amarum1zm Avrupa telakkiyA.tma muvA.flk gelir. Fakat SA.b1k hall 
muhA.faza edenlere muhA.lefet ~1kard1 demek dogru olamayacagma gore 
her halde bu telakkide Peygamberlere bir ihtilaf ihdls1, isnad! IA.z1m-
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gelir. Bu ise A.yetin aki§tna, mazmt1nun rtihuna muhA.liftir. Bu noktal 
nazardan mufessirlerin bu itiri.za ehemmiyet vermeleri yerindedir. 

ikinci olarak Hz. Adem insanll~ babas1 ise nebi olmamak; nebi 1se 
insanh~m babas1 olmamak lA.ZliD gelecektir. Qftnku nebi, tnsanh~n ba
basl oldu~una gore evlA.d1 kufr ile ona muhA.lefet etm~ olacak bu surette 
teklif mevct1d · ise de ilk insan, ummet-1 vahide olmaml§, ihtilA.f etmi'§ 
bulunacaktlr. Halbuki Adem'in insanll~m babas1 ve ilk nebi olmas1 
muttefekun aleyhtir. Bu suA.l1lk gorii§ i~in vA.rid de~ildir. Qftnku evlA.dt 
once ona muvafakat etmi§ · ve hak uzere ummet-1 vA.hide te:,kil eylemi§
ler, sonra ihtilA.f etmi§ler, bunun uzerine muteaddid enbiyA. gonderilmi§
tir. Ancak bu takd.trde ( ~~ ) de teahhilrftn, Adem'den mA.adA.sma 
varid olmas1 zart1ridir. Cem'i muhallA. billA.m en az ii~ten ba:,hyaca~ 
i~in, muteaddid enbiyA. yani Enbiyamn ~oklu~u sonradan ihtilft.f uze
rine vA.ld olmu~ur demeK olur. Ve Adem'in gonderlli:,i buna dA.hil ol
maz, bu ise Adem'in insanll~m babas1 Olmasma mA.ni olmaz. LA.kln bu 
mana ikinci kavle kA.fi de~ildir. 

'O~iincu olara'k bu 'kavilde ummet kelimesinin i~timAi anlam1 da 
musbet olarak tahakkuk etmez ve bu st1rette u~uncil kavle zA.hib olmak 
IA.z1m gelir. EJoyle ki : 

'Ommet-i vA.hide demek cinsi vA.hid veya sm1f-1 vA.hid demektir. Yani 
bunlar uzerinde emr ve nehiy yoktu, hi~bir §er'i kanuna tA.bi de~il idi
ler, aslen milbA.h olma devrind.e ya§1yorlard1. ( ~~ ~ ) g6steriyor 
ki ·§eriatler sonradan enbiyA. ile gelmi§ ve ma'rtlf mA.nA.siyle din ve i~ti
mA.iyat o zaman ba§l&ml§, imA.n ve kiifilr takstmi o zaman zuht1r et-

. ml§tir. 0 halde evvelkiler hayvan veya ~ocuklar gibi mukellefiyetten A.ri 
ve ahkA.mdan hA.U olmak itib~riyle bir cins idiler. Veya cevher-1 vahid-

. den bir babadan gelmi§ olmalan iti'bA.riyle snnf-1 vA.hid idiler. Muhtelif 
s1mflar, 1rklar, milletler, aynlm1§ de~ildi, vatanda§ ve ecnebi yok idi, 
binA.enaleyh bunlara ummet-i vA.hide 1UA.k1 hakiki mA.nA.siyle din ve 
§'erlatta birle§ik cemA.at demek degu, cins-1 vAhid veya stmf-1 vA.hid 
demektir. Bu kavl; Ebu Hayy!n lle imam MA.turidi hazretlerine nisb~t 
edilmi§tir. Bu st1rette demek olur ki, insanlar ba§lang~~ta Avrupahlann 
tabii hall dedikleri gibi mutlak hurriyet i~inde bulunuyorlard1, hi~bir 
vazife ve hi~bir engele . tA.bi olmuyorlardl ve uzerlerinde hi~bir A.mir, 
hA.kim tamm1yorlard1. Henilz insanlar az, yeryilzu geni§ topra~n ilrftn
leri ge~imleri . i~in kA.fi idi, serbest serbest ya:,1yorlar, yaln~z sair hay
vanlara kar§l mucA.dele ediyorlardt, insanlar arasmda miicA.dele ve 
mO.cadele ihtiyA.Cl yoktu, hilkatleri, halleri bir, f1tri temA.yiilleri bir, ha
reket tarzlan bir idi. llk babadan gordO.kleri gibi gidiyorlard1, hep bOyle 
hareket edebilseler idi ka:Quna, hO.kO.mete muhtA.~ olmtyacaklardl. LA
kin nesilleri ~$ldtk~a bulunduklan yerler daraldtk~a s1k1§ma ve en
gellenme hAs1l oldu, cehA.letle, hayat sevgisi Ue ihtilA.fa dO.§tiller, sm1f 
s1mf f1rka f1rka oldular, l§te o .zaman bu ihtilA.flan kaldumak i!rin i~-
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lerinde Allah tarafmdan ft.tlyi goren, act tath haberler veren, hayr ve 
§erden helft.l ve harft.mdan vazife ve memnuniyet kanunlanndan bah
seden enbiyft. gonderildi, muva.takat ede.nler imft.n ile birle§ti, muhalefet 
edenler de bunlara kar§l koymak i~in birle§ti, bu suretle mii'min ve kft.
tir muhtelif milletler zuhur etti. Nibft.yet Hatem'iil-Enbiyft. kiilli tevhid 
i!rin gonderildi. Bu izah, ( l.,..a::.>Li . ) takdirine ve .Ayetin akt§ma da 
tevft.fuk edebilir. Lakin bunda zahirin hilft.fr iki · cihet vardtr : Birinclsi. 
iimmet kelimesi zahir olan manayl i!rtimaisinde kullarulmanu§ olur. 
tkincisi, !rOCukluk devri gibi de olsa insanm her tiirlii kanundan 
soyutlanmt§, bir hiirriyet ve mutlak serbestlik devri ya§affii§ ol
dugu kabul edilemez, bir taraftan biitiin hayvft.nft.t, dogumun ba§
hmgicmdan fltri bir yeti§me devri ve terbiye ya§affii§ ve her uzvi 
hayatl bile bir vazife ve memnuiyet kanununa tft.bi oldugu, diger ta
raftan ( r)l ~ J- 4.; ,l,.:.l j\J } hitab1- ezelisiyie de bu nokta daha esa
smdan takviye edilmi§ bulundugu halde insanm f1tratm1 ba§langt!rta 
basit te olsa medeni ve i~timM ilkelerden ft.zade telakki etmek hem is
tihab-1 hale, hem de delalet-i nakle muhAlif olur. Binft.enaleyh Hz. 
Adem' den itibaren bir teklif stri'I kabul etmek zaruridir. ( 4 ,_,.c.:; "i J . 

· ; ~~ ·-lA ) nehyi, teklifin oncellgini ifft.de ettlgi gibi Adem'in niibtiv-
~ . 

veti kaz1yyesi de bunu icft.beder. Nitekim insan tabiatl itibft.riyle mede
nidir ve insan miift.nesetten tiiremi§tir deniliyor ki bu da teklif Sirrinm 
ve i~timailigin in.San fitratmda .sakh bulundugunu ifft.de eder. Bu ise 
bir hak kanunudur, imft.n ve §eriat ilkesi ile alakadft.r bir kanundur ve 
bunun mutlak §Uursuzca oldugunu iddift.ya hak yoktur, bu bir zar11ri 
§Uurdur. Maamafih §Uursuzca da olsa yine kanunu hakt1r. Bunu kiifre 
degil imft.na b8§langt~ olarak almak lft.zrm gelir. 

4 - Mu'tezileden Kadi Abdiilcebbh< ve ona tft.bi olanlar demi§ler
dir ki; Peygamberin gonderili§inden evvel insanlar akli §eriata baglan
makta iimmet-i vA.hide idiler, akli §eriat sani'i Hak Teft.la'nm viicudunu 
ve sifatiru i'tiraf ve ni'metine §iikrile hizmetine i§tlgft.l ve zulmiin, teca
viiz, · yalan, cehil, a,bes ve benzeri kabAyihi akli kotiiliiklerden 
kB!rii:una esasma miisteniddir. Qiinkii bunlar aklen idrak olunurlar. Ma
demki' _Ayetde ( · ~~ ~~~ , ) Peygamberlerin gonderili§i siireklilik 
ifAde eden ((fa» · iie sonradan oldugunu gostermi§tir, demek ki bunlar
dan evvelki iimmet-i vahidenin vahdet-i enbiyft.'dan istifft.de edil~ ol
mayan bir §eriat imi§, bOyle bir §eriat ise bir §eriat-1 akliye olabilir. 
Fakat Hz. Adem ilk insan ve nebi degil miydi? 0 halde Peygamberlerin 
gonderili§inden once s1rf ak1l ile miikellef insanlar kabul etmek nasll 
dogru olur? Kft.di Abdiil~ebbAr bu suAli kendine irad ile deml§tlr ki : 
ihtimal, Hz. Adem ibtida, evlft.diyle beraber akli §eriatta i!rtima etmi§
lerdi de sonradan Cenab-1 · Allah kendisini evlft.dma Peygamber olarak · 
gondermi§tir. Ve ihtimal ki onun ilk §eriati nebeviyyesl y1kllnu§ ta in-
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sanlar akli §erlatlara baglarum§lar ve bilahare diger enb1ya g()nderil· 
mi§tir. Ebu Miislim el-Isfahani de Kadi'nin bu mezhebini ihtiyar eyle
mi'§tir. Bunlara gore ak1l enbiyadan evvel bir ilahi Resul olmw~ oluyor. 
Niibiivvet de ak1llar1 kendi kendilerine 1drak edemeyecekleri iistiin fay
dalara ula§tlrmi§ ·bulunuyor. Lakin bu mezhebde de isbatl mumkun ol
mayan iki nokta vard1r: Birincisi, aklm medar-1 ahkam olan htifn ve 
kubuhta bizzat hakim olup olamayacagt ve viicub-1 aklinin viicub-i 
ameliyi gerektir1p gerektirmeyecegi mes'elesidir ki ilm-i Usul ve Akaidin 
miihim mes'elelerindendir. ikincisi, ba§langi~ta insanlarm adA.leti ve 
zulmii nesiller bilecek ve iizerine muamele bina edebilecek derecede akli 
istidlale muktedir olup olamiyacaklari ve bu kadar derin bir §Uur ile 
hareket edip edemiyecekleri mes'eles1dir. Bu iki nokta bu giin de sabit 
degildir. 

5- Baz1 miifessirler de demi§lerdir ki; ayet ibtidA. ummet-1 vA.h1deyi 
tasrih ediyor. Fakat bunun iman uzere mi yoksa ktifr iizere mi oldugunu 
beyan etmiyor. Bu cihet, delile muhta~t1r, BinA.enaleyh mes'elede hii· 
kiim vermeyip ( ~~ ..;.;.s. ~~ ) diye tevakkuf etmek lAZim gelir. 

6 - Burada ( ...,..L:JI ) dan murad, hilkatm ba§langtcmdan ·beri 
umum nas degildir. Bu ummet-i vahide ibrA.him veya MusA. kavmidir. 
Enbiya'dan murad da bunlardan sonra ki peygamberlerdir, d1yen mu
fessirler de vard1r. Ve son kavli A.yetin makabline irtibA.tl nokta-1 na
zarmdan muv8.f1k gibi ise de ( ...,..L:J1 ) amm lafzm tahsi.si zahirin hf
lafi oldugu gibi ayetin mazmununda umumi gor\inen y\iksek i~timai 
sirra kati degildir. Biz de §Unu ihtar etmek isteriz ki; aklm en muhim 
k1ymeti illiyyet kanunu uyannca sebebden musebbebe veya miiseb
bebden sebebe intikA.Idedir. Bu ise garize, fitrat veya akl-1 garizi ve b~
dihi ta'bir olunan zarurl esaslara veya tecr\ibeye miitevakklftir. Nubuv
vet ise nazari istekleri bile zarUrl ilimler halinde ·idrlk ve telkin eden 
bir rabbA.ni kuvvettir. Ve inceleme halinde be§eri dalAletleri akli inki
§aflar ile §ehevani inki§A.flan i~i~e girmesinden ve aklllarm §ehavAt i~in 
kullarulmasmdan ne§'et eder. ilk f1trat_ bu dalA.letten A.zade oldugu glbi 
nubiivvet de gerek ilmi ve gerek ameli olarak · bundan AzA.dedir. MeselA. 
bal anlarmm teknigl §S§mak bllmeyen bir tabii tekniktlr. Ve alelumum 
nubuvvetler de bir taraftan ak1llann ve irAdeler1n b8§langici, diger ta
raftan da sonucudttr. Bunun i~ln blr ilk nubuvvet bir de lklnci nubiiv
vet vard1r. Kitab, ikinci nubuvvettir. Bu lkisi arasmda hak tan1mayen 
azgmhk ve bask1 uzere hareket eden bir k\if\ir hall vardlr ki; hakkm 
kendi kudret ve iradeslnden ibA.ret zanneder. Umumi ban§l lhlA.l eder. 
tnsan ilk hilkatten · itiblren insand1r. Din, lisan, l~timA. mebdei o za
mandandlr. Niibiivvet-i Adem ilk niibiivvetln ilk aklllarm bununla te
kamiil etm1§, diinya sevgisi, §ehvete bagh ~e§itlilikler be§eri ihtllA.flar 
iizerhe, nubiivvet ve kitaplann indirilmesi vA.k1 olmu§tur. BlnA.enaleyh 
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ilk gorii§te oldugu gibi ilk insanlarm f1trat ve ilk nubuvvete miistenid 
f1tri imA.n ile, hak kanun iizere bir ummet-i v!hide olduklanm kabtil et• 
mek gerekir. Ve Ayetin akl§I bize vahdet-1 hakkm bu suretle oncelig:ni 
ve i~timM simn ba§lang1c1m il!hi ir§adlann ceryan §eklini, hukukun 
ve hikmeti te§riin ilk §artlanm ve Peygamberlerden sonra onlarla yan§ 
ederek zahiri nasslara kaf§1 ihtilaf ~1karan hukuki usulleri azgmhk ve 
tegalliib ile ihlale kalkt§anlar zuhur ettigini beyan etmektedir. 0 halde 
nAss1, umftmundan ve ummeti, zahirinden ihraca sebeb yoktur. Matu
ridi hazretlerine nisbet olunan kavil de bunun bir nevi izaht olarak ka
bul · edilebilir. Bu ayetten §U da anla§thyor ki; her Peygamber, zama
mnda gonderildig1 1nsanlar arasmda ihtilafl1 olan hakkm emrini izah 
ederek ihtil!flan kaldlrarak tevhid ogretrni§ ve bU babda a~1k h\ik\im
ler ve kat'i belgeler getirmi§tir. Bu sebeble ehl-1 imamn ve ulemA.mn ha
disat-1 hukukiyede ·belgesiz delillerden hakkl, hakikat1 ara§tlnp ihtilaf 
·kald1racak ahkam1 ~lkarabilmek ve bu suretle tcma-i ummetin tarik
lerini ilmen ihzar eylemektir. Has1h ferdi ihtilaflar olmasaydi insanlar 
hiikiim veren hakime, cezai ahkama muhta~ olmayacaklardt. Ve muhte
lif milletler zuhur etmeyecekti, hai1be darbe, hukumete 1\izum kalmaya
cak; f1trat kanunlan kafi gelecekti. Madem ki ihtil!f ettiler ve ferdi ihti
JAflardan milli 1htilafa g~tiler, o halde hak dfujmanlanyle bogul}rnaya 
mecbur olacaklardlr. Bununla bogu§abilmek i~in de kendi aralannda 
hakka iman ve riayetle yard1mla§ma ve dayam§rna sayesinde korunmak 
ve kiilli ban§1 te'sis etmekle mukelleftirler, ve ris!let-1 Muhammed1ye 
ile Kur'an-1 Azim'ii§§!n be§eriyyeti bu suretle ba§mdan sonuna kadar 
paralel bir vaziyet i~inde tevhid-i hakka ve kiilli selamete hidayet i~in 
gelmi§tir. (Elmahh M. Hamdi YaZir, Hak Dini Kur'an D111, I, 743 -751) 

Mewudi ise diyor ki : 
'Burada dinlerin tekamiilu nazariyesi ~urutiilmektedir. Sozde din

ler tarih1 bilginlerinin iddiasma gore : tnsanoglu dini hayata, zulmet 
i~inde girerek tabiatperestlik ve politeizmle ba§1adl. Sonralan Allah'a 
tapt1 Fakat (uydurma ilahlan) O'na §irk ko§tu. Bu hal uzun muddet 
devam etti. En sonunda Allah'm birligini . tarudl ve kabul etti. Fakat 
Kur'an-1 Kerim insan hayatmm tam bir ilahi l§lk altmda ba§ladi~m 
bildirmekle bu nazariyeyi tekzib etmektedir. Allah TeA.Ia ilk · insan ola
rak Hz. Adem'i yarattlgmda, ona hakikat~ a~1klad1 ve dogru yolu gas
terdi. Hz. Adem'in ogullan bu yolu uzun muddet ta'kib ettiler. Onlann 
hepsi tek ve mii§terek toplulugun A.z!s1 idiler. Sonradan yeni yollar ta'kib 
etmege ba§lad1lar ve yeni dinler ic!dettiler. S1rf kendilerine aynlan hak 
ve 'bu haklann icab1 olan selahiyetlerden fazlasma haks1z yere sahip 
~1kmak arzularma kaf§1, hakikatm onlara a~1klanmi§ olmasma rag
men. ·onlar bu §ekilde davrandllar. Yanh§ yola sevk edilett halkl bu 
kotiilukten korunmak tlzere esas ilahi yola da'vet etmek i~in Allah, Pey-
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. , 
gamberleri gonderdi. Peygamberlerin geli§i, yeniden dint topluluklar • 
viicftda getirmek i~in degil, fakat dogru yoldan aynlanlan, be§erin esAs 
dinine ve· tek mii§terek topluluga getirmek i~indi. 0 topluluk ki, insan 
oglunun diinya U.zerinde ilk hay~ta ba§lad1g1 ~agda, tiA.hi hidA.yet yo
luna uygun olarak te§ekkiU etmi§ idi. (Mevdftdi, Tefhim el-Kur'an, I, 
228) 

Hak Mefhftmu 

Seyyid Kutub bu A.yetteki «Hak» mefhumunu §U §ekilde ~Ikllyor : 
«Hak» .kelimesi iizerinde biraz dumliUillZ gerekiyor. Bu kelime Ki-

tA.b-1 Mubin'in getirdigi §eylerin, hakkm ta kendisi oldugunu belirtiyor. 
Bu hakkl CenA.b-1 Allah, 'diger insanlann dU§Unce, de~er, ol~ii ve s0z. 
lerinde kat'i soz ve hukum olsun diye indirmi§tir. Allah'm indirdigin
den ba§ka ha'k yoktur. HU.kum de yok. Ba§ka soz de yoktur. Benzer! 
bulunmayan ·bu tek hakikat olmadan, insanlann ihtilA.fa dii§tukleri 
mevzftlarda onunla hukmetmeden, itirA.zs1z, §uphesiz onun hilkmunu 
kabullerurieden ... evet, bunlar olmadan bu diinya hayatl asia. dilzele
mez. insanlar ayr11Ik ve tefrikadan asiA kurtulamaz ... Yeryiiziinde sulh 
ve selAtnet asia yerle§emez. Hi~bir §ekilde insanlar selA.mete eremezler. 
lnsanlann dii§iince ve nizamlanru ald1klan mevkii, ihtilMa dii§tilkleri 
zaman bqvurduklan hilkmil ve tehdid kuvveti baklmmdan, bu hak
km biiyiik 'bir degeri Vardlr. eilphesiz ki yOn tektir ... 0 da yalmz hak 
uzere indirilen yondur. Bir tek kaynak vard1r. Birka~ tane degll. insan· 
lar ise tek millettir. Boylece dii§iince de tek du§iincedir. EsA.s kA.idesin -
de ·bir tek ilA.h, bir tek Yarat1c1, bir tek Ma'bftd, instmoglunun hayatJ 
i~in bir tek kanun yap1c1 vardir... Milletlerin ve nesillerin ihtiyA.cma 
ve e§ylnm durumuna gore mevzulara aynlan hayat, nihA.yet lsllm'm 
getirdigi eri son §ekle buriinuyor. Kur'an'm geni§ ve engelsiz muhttin
de, Allah'm ve Allah nizA.mmm kumandasi altn1da hayat buyiiyor vP 
geli§lyor. Bu geni§ ve A.lem~umftl muhttin hudfttlan i~inde, dipdiri f& 
riatm golgesi altmda yenl merhalelere ula§Iyor.' l§te bu Kur'an'm kitap 
llle'V'Zftunda takrir ettigi hukum, lslA.m'm i'tikA.d ve dinler konusundakJ 
seyir ~izgisini .anlatan .en sahih goru§udur. Butiin peygamberler, as.
lmda sadece bu dinle gelmi§lerdir. 0 din, mutlak tevhtd · gibi temel · 
kA.ideler ilzerine oturur. Bundan sonra inhirA.fiar bqlar. HurA.fe ve ef,. 
sAneler geli§ir. NihA.yet insanlar o buyilk kAideden uzakla§lrlar. t¢e o 
zaman o teniel l'tikA.di yenileyen yeni 'bir peyga:mber gellr. Tevp.id ald
desine ilA.ve ettlkleri inhirA.flan temlzler. Mllletin halve tavnm tafsilAtb 
olarak duzene koyar.,. _ 

Bp nazariye, gayr-1 mllslim ara§tmcllann, dinlerin tekA.miilu mev
zftundaki nazariyelerinden daha mant1kldir. <;ogu kez mllslilman ara§
tmcllar da, o yabanc1lann tesiri altmda kahyorlar. Anhyamiyorlar. Din-, 
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lerin kaynag1 mevzuundaki a.ra§tlrmalanm, · hep inan~larm ve d~iin
ce !kA.idelerinin tekamiile ugrach~ fikrine sap1yorlar. Miiste§riklerin ve 
emsA.li Batlh · ara§tlrlcllann yaptlklan gibi. . . iman du§tincesinin esasta 
bir olmas1 goru§ti, Allah'm hak olarak gonderdigi, eski zamandanberi 
her peygamberle birlikte, her zaman ihtilAfa d~ttikleri §eylerde, tnsan
lar a.rasmda hukmetmek i~in ganderilen kitabm vazifesine de uyan bir. 
goru~tur. 

Ortada hi~ bir zaman buttin insanlann 'ba§vurdugu sft.bit bir ni-
. ~m. her kesin kabul ettigi kat'i bir soz yoktur. Elbette · boyle bir ni

zA.m, insamn arzulanmn te'siri alt1nda kalmiyan, insanh~n eksiklikle
rinden muteessir olmayan, insanlarm cehaletlerine du~A.r olmayan A.dll 
bir hakimin sazu olmahdir ... 

Bu sabit mizam yerle§tirmek i~in, hudutsuz bilgilere ihtiyA.~ \"&r
dir. Olmu§un, olamn ve olacagm bilgisine ... tnsan varhg1m ge~mi§, ge
lecek ve §lmdiki zaman, bilinen, · bilinmiyen ve zannedilen, gortilen, go
rtilmeyen, gizlenen glibi par~;alara aytran, zamamn S1mrlat1yla tahdlt 
edilemiyen geni§ bir bilgiye ... Bir varhg1, yakm ve uzak, gortilen ve gO
riilmeyen, hisseden ve hlssedemiyen gibi mekA.n s1mrlanyla da sirurla
ouyan bilglye ... 

Bu sabit mizam yerle§tlrmek i<;in, yaratt1g1 ve yarataca~ §eyleri~ 
uygun olan ve olmayan §eyleri bilen bir iiA.ha ihtiyA.~ vardlr. 

Bu sabit mizam yerle§tlrmek i<;in, ihtiya~lann tistune, noksA.nlarm 
ustune, yokluklarm tistune, ge~;enlerin usttine, hlrs ve tamA.m i,i.sttine, 
i§tiyA.k ve deh§etin tistune, kA.inatta olmu§ ve olan her §eyin usttine 
yuce1en birisine ihtiyA.~; vard1r. Hi~ bir §eye muhtA.~; olmayan, Zat-J 
Subh~nislnde zaaf ve kusur bulunmayan, heves ve zevki olmayan bir 
tlt.ha ihtlya~; vard1r. tnsan akhmn vazifesi, sadece geli§en durumlara, 
degl§en hallere, yenilenen ihtiyA.~;lara kaf§l tedbir almakt1r. 

Meydanda kendisine ba§vuracag1, hatA ve savA.bm1 anhyaca~, egri 
ve dogrusunu, hak ve bat1hm ayarhyacag1 sA.bit bir mizA.n olunca ... 
Ancak haYa.t duzel~bilir. tnsanlar, kendilerini idA.re eden son merciiil 
yalmz Allah oldug.una o zaman guvenebilirler ... 

Bu kitap, degi§ik kft.biliyetleri, muhtelif .YOllan mahvetmek i~;in hak 
uzere inmemi§tir. Bu kitap, insanlar ihtilA.fa du§ttikleri zaman, sadece 
ona, ~adece onun hiikmtine ba§vunnalan i~in · gelmi§tir ... 

Bu hakikatm, tsiA.m'm tarih gorti§u uzerinde de buyuk bir te'sirl 
vard1r. I;Jtiphesiz ki tsiA.m'm, «hak)) uzere insanlann ihtilA.fa dti§tUkleri 
§eylerde onunla hukmetmeleri l~in indirdigt <tkitA.b>> yeni §eyler koyu
yor... _Evet, bu kitA.b insanhk i<;in hayat diisturu koyuyor... Bundan . 
sonra birlikte ilerleyen hayat ona uyar, onun koydugu klideler tistune 
oturursa, i§te bu, hakt1r. 0 dtisturun dl§Ina ~1klp, ba§ka bqka kaideler 
uzerine oturursa, i§te bu da, bA.tild1r ... 0, batllm kendisidir ... isterse 
tarihin bir devresindeki insanlar ondan memnun olsunlar. cunku in-
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sanlar, hak ve bMil mevzuunda oh;ii degildirler. !nsanlann yerle§tir
dikleri §eyler, ha'kJkm kendisi degildir... insanlann koyduklan §eyler 
din degildir. islam'm gorii§ii ba§langtc;ta §U esRS iizerine oturur. in
sanlarm bir §ey yapmalan, bir §eyi soylemeleri, hayatlanm bir §eye 
gore ikame etmeleri, kita'ba muhalif olan bir §eyi hak k1lmaz. Dinin esa
smdan da saymaz. Bu dinin pratik hayat tefsiri olarak da kabul etmez. 
Miiteakib nesiller boyle yapmi§tlr diye, delil gt>stermeyi de kabul et
mez ... . 

Yine . bu hakikat, insanlarm soktuklan §eylerden dinin esaslanm 
temizlemek i~in biiyiik bir ehemmiyeti hA.izdir. Mesela islam tarihinde 
inhiraflar vuku' ·bulmu§tur. Halen bu inhiraflar geli§ip gltmek1;edir. 
Ancak denemez ki: bu inhiraflarm vuku' buldugu an, insanlann. ha
yatlanna hakim oldugu zaman, islam'm pratik hayat §eklidir ... Asia ... 
islam; bu tarihi vak1alardan tamamen uzaktlr. Vaki' olan bu hata ve 
inhiraflar, asla hiiccet olarak kuilamlamaz. Yeniden islami bir hayat 
ge.tirmek isteyen kimse o hata ve lnhirA.flan silip lagvetmelidir. Ve son
ra da insanlarm ihtilafa dii§tiikleri §eylerde, Allah'm hak iizere indirdlgi 
kitaba donmelldir ... 

Bu kit8Jbm geldigi s1rada heva ve heves, insanlan maglub ediyordu. 
Be§erl arzu ve istekler, tama' ve korkular, dalaletler, insanlan,y kita
bm hiikmiinii kabul etmekten uzakla§tmyordu. Allah'm onlan dondiir
diigu hak kitaba yonelmekten ahkoyuyordu. 

c<Kendilerlne ap~1k deliller geld.ikten sonra, aralanndaki ihtlras
tan dolayi ihtilata dii§enler de, o kitab verilenlerden ba§kas1 degildir.>> 

Zuliim ... Hasedin zulmii, tamA.m zulmii, hlrsm zulmii, heva ii he
vesln zulmii... i§te, insanlan esas dii§iince ve nizamdan aynlmaya sev
keden, tefrika, mad ve kiifiir karanl1~nda b1rakan sebep ... Hakikat i§te 
budur... !ki ki§l ihtllata dii§tiigii zaman, lkisinden birisinin nefsinde, 
mutla:ka zuliim ve heva varchr. Yahut ikisinin de nefsinde ... Eger onlar
da iman olsayd.I, elbette birle§ip ittifak etmeleri gerekirdi. 

Nefislerinde'ki safa, ruhlanndaki tecerriid, goniillerindeki hakka 
ula§IDa ragbetiyle onlan hldlyete erdirdi. 0 zaman hakka ula§mak, dog
Iil yola gitmek ne kolay olur? 

<<Allah, diled.igini dogru yola lletlr ... >> 
0 dogru yol, bu kit~bm ac;Ikladi~ yolun kendisidir .. 0, hak itzere 

k8im ve hakikat istikametinde olan bu nizanun kendisidir. eehvet ve 
arzular onu oyaland1rmaz. Ragbet ve istekler onu me§giU etmez. Allah, 
diledigi kullanm bu dogru yola iletir. Dogru yol istikametindeki hidA
yet istidA.dma sahlp olan klmseleri... !§te onlar selamete glrerler... 1§
te onlar yiicedirler ... KA.firlerin mii'minlerle alay ettigl glbi, isterse Al
lah'm olc;iisiiyle olcmeyenler, onlann mahvoldugunu sansmlar, onlarla 
alay etsinler .. . (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, I, 447- 451) 
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~~ ~ .. ~· 
214 - Yoksa siz, sizden once gec;enlerin durumu ba

~miZa gelmeden cennete girivereceginizi mi sand1n1z? On
lara oyle yoksulluk, oyle slkmtl gelmi§ ve sars1nt1ya ugra
ffil§lardl ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki mii'min
ler: Allah'In yardlm1 ne zaman? diyordu. Bilesiniz ki, Al
lah'm yardlm1 pek yak1ndlr. 

lmAn, Tecriibe ve tmtihan 

Allah TeA.IA. buyuruyor ki; sizden once ge~en milletlerin ba§tna ge
len olaylar slzin ba§mlza gelmeden tecr\ibe edinip denenmeden C<Cennete 
giriverece~.fnlzi mi sand1ruz?)) Ve muteakiben de ((onlara 6Jle yoksulluk, 
stkmtl gelmi§ ve sarsmtlya u~ramt§lardl ki.)) buyuruyor. Bu, hastahk, 
dert, ac1, musibet ve felaketler anlammad1r. tbr. Mes'lld, tbn Abbas, 
Ebu'l-Aliye, Mucahid, Said tbn Cubeyr, Murre el-Hemadani, Hasan, Ka
tade, Dahhak, Rebi' ibn Enes, Suddi, Mukatll ibn l{ayyan bu ayettekl 
( .L,.I~I · ) kelimeSinin fakirlik anlamma geldi~lnl sayleml§lerdlr. ibn 
Abbac; da buradaki ( .1,.,-AII y kelimeslnin hastahk demek oldu~unv 
bildlrmi§tir. 

Onlar dii§manlarmdan korktuklan l~in buyftk bir sarsmtlya ugra· 
mt§lar ve ~ok zor bir imtihan g~irm~lerdir. Nltekim sahib hadiste vi· · 
rid oldu~a gore Habbab ibn Erett der ki : 

, .• i, ~~··~ ..... : . ~~;\. ~·:.:.e.·d.;·.~ \•;,,-·(J~ ·0-~ 'i~l~j· ::.:~\ •1,:~: 
:~~a\!'!~~ 1.1': )I ..). .rr;. (-. v~ .r..) .) y ~ ~ UJ 
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Biz Hz. Peygambere; ey Allah'm Raslllil ·bizim i~ln . Allah'tan 
yard1m istemeyecek misin? Bizlm ~i~ln Allah'a dua etmeyecek mi· 
sin? dedik. Raslllullah (s.a.) buyurdu ki: Sizden once ge~enler-
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den ibirinin b&.§mm ortasma testere konur ve ayag-tna kadar 
kesUirdi de bu onu dininden dondurmezdi. Demirden taraklarla 
taramr, etiyle kemi~ aynhrdl da bu onu yine dininden dondur
mezdi. Sonra Hz. :Peygamber buyurdu ki : Allah'a andolsun ki, AI· 
lah TeA.lA. bu dinin hlkim olmasm1 arzu etmektedir. Oyle ki yolcu San~ 
a'dan bine~e binecek Hadramut'a kadar gelecek, Allah'tan ba§kasm
dan ve koyunlan i~in de kurttan ba§kasmdan korkmayacak. Ne var ki 
siz ~ok acele davranan bir topluluksunuz.)) Bir ba§ka ayet-i kerime'de 
ise Allah TeAll §oyle buyurur : «Elif, LA.m, Mim andolsun ki biz ken
dilerinden once:kileri denemi§ken insanlar inandlk deyince denenmeden 
birakilacaklanm m1 sanarlar? Allah elbette dogrulan ortaya koyacak · ve 
elbette yalanctlan da ortaya ~~·karaca!kttr.)) (Ankebllt, 1- 3) Bu A.yette 
s0z konusu olan husllslardan bir ~gu sah!be-i gtizin'in b&.§ma gellni§tir. 
Nitekim Allah Tella Ahzlb gununden bahisle §Oyle buyurur : «Onlar 
size yukanmzdan ve 8§agm1zm altmdan gelmi§lerdi, gozler de donmii§
tU, yurekler ag-tzlara gelmi§ti, Allah i~in ~e§itli tahminlerde bulunuyor
duiluz. l§te orada inananlar denenmi§ ve ~k §iddetli sarsmtlya ugra
tllmi§lardlr. Munlf1klar ve kalblerinde hastallk olalllar, Allah ve Ra
s\llu bize sadece kuru va'dlerde bulundu, diyorlardt. .. ,, (Ahz!b, 10- 12) 

Bizans imparatoru Heraklius Ebu Sufyln'a Hz. Peygamber hak
kmda suil sordugu zaman; onunla hi~ sav&.§tlmz rm? demi§. o da evet 
sava§tlk, kar§Illgml vermi§ti. Heraklius, aramzdaki sava.~ nas1l oldu? 
dediginde, Ebu Sufyan bazan 'biz yendik, bazan o yendi deymce, He
raklius peygamberler boylece denenirler, Fl')raa neticede onlar ka.zamr
lar, demi§. 

((Sizden once ge~enlerin durumu b8§1mza gelmeden.,, Yani onlann 
ba§ma gelen haller sizln b8§m1za gelmeden once mi? 

«Onlara oyle yoksulluk, s1kmt1 gelmi§ ve sarsmttya ugrami§lardlr 
ki nihA.yet peygamber ve beraberindeki mu'minler, Allah'm yard1m1 ne 
zaman? diyorlardt.ll D\i§manlanna baskm gelmek istiyorlard1. Kurtulu
§Un ve rahatllg-tn ~abucak gelmesini arzu ediyorlardl. S1kmt1 ve §iddet 

. anmda ferlhllk bekliyorlardl. l§te bunlara Hak TeA.lA'mn cevab1 : ccBi
lesiniz ki Allah'm yard1m1 muhakkak pek yakmdlr.» Nitekim bir b&.§'ka 
Ayet-i kerhne'de de §Oyle buyurmaktadtr : <<Her zorlugun bir kolayhg-t 
vardlr.,, ~iddet ne derece fazla olursa, yardlm da o derece ~abuk gelir. 
Bunun i~in Allah TeA.lA. «Bilesiniz ki Allah'm yard1m1 muhakkak pek 
yakmdlr.,, buyurmaktad1r. Eou Rezin'in hadisinde §oyle buyurulw; : 
c<Rabbt kulunun umitsizlig.ine taaec\ilb eder. Halbuki Rabbtmn yard1m1 
yakmdlr. Onlann ilmitsizlige dti§t\igilnil goriir ve gllier. <;ilnkii onlann 
kurtulu§lannm yakm oldugunu bilir.)) 
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215 - Sana ne infak edeceklerini ~oruyorlar. De k.l; 
Hay1rdan her ne infak ederseniz, babanm, akraban1n, ye
.timlerin, yoksullann, yolculann hakk1drr. Ve her ne ha -
Ylr i~lerseniz, ~iiphesiz ki Allah, onu bilir. 

Mukatil ibn Hayyan der ki : Bu ayet gon\111\.i ihsln 'konusu:ndad1r. 
Siiddi ise bu ~yetin zekat ayetiyle neshedildigini soyler. Ancak bu gorti~ 
uzerinde durulmast gerekir. A.yetin anla.nu §oyledir: Sana nastl infak 
edeceklerini soruyorlar? ibn Abbas ve Miicahid bOyle tefsir etmi~lerdir. 
Allah Teala nas1l infak edeceklerinl ayetln devammda belirterek «Ha· 
ytrdan lnfak edeceginiz; babanm, akrabanm, yetimlerln, yoksullann, 
yolrulann hakktdtr.» .buyuruyor. Yani haytr yoluyla bu §ekilde sarfedi
niz. Nitekim hadis-1 §erif'te; anan ve baban, bacm ve kardqin sonra 
stras1yla sana yak:n olanlar diye bu s1ra belirtilmi§tir. Me'mun ibn 
Mihcln bu ayeti okuduktan sonra bu ayet infak edilecek yerleri b:lldlr ... 
;mektedir. Burada ne davuldan, ne zurnadan, ne reslmden, ne ~tan 
ne de duvarlardan bahis vardtr, demi§tir. 

Allah Tea.Ia ayetin devammda I<Ve her ne haytr i§lerseniz, §Uphe
siz ki Allah onu bilir.)) buyurmaktad1r. Yani sizden her ne tiirlii iyi fill 
sAdlr olursa muhak'.kak Allah onu bilir ve buna gore en uygun miikafatJ 
verir Dogrusu Allah hie kimseye zerre miktan zulmetmez. 

I )~ .... \\ ......... ~-.;..-;),..(",-:\ J ~/ ,,.,.~-----~~k;G::'--~( .. \\'k(~ .... /' 
."'L' \~_J ·~ ~~-- ".j' ~ .J_;.Jo ~.J~~ ~~ Y:"';v.;,- . ~ ~ ~ .l. , .. . ., 

e~ t.-:~J",:".j'oJ•C,J-",...-)~ ,,k_.,.,..,_,J.--~•"' 
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216 - Ho~unuza gitmedigi halde, cihad uzerinize farz 
kilmmi~tlr. Bir ~ey ho~unuza gitmedigi h8.Ide sizin ic;in ha
yirh olabilir. Bir ~ey de ho~unuza gittigi halde sizin ic;in kO
tii olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

Tefsir, C. lll - F. S.'l 
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Cihad Farizas1 

Allah Teala dii§manlann §errini islam diyarmdan def'etmek i~in. 
miisliimanlara cihad1 farz kllm1§t1r. Ziihri der ki, cihad ister sava§SUl, 
ister otursun, herkese vacibtir. Oturan kendisinden yard1m dilendigi 
zaman yard1m etmek, imdat istendigi zaman imdada ko§mak; sava§& 
kat1lmas1 bildirildigi zaman sava§a gitmek zorundad1r. Eger kendisine 
ihtiya~ duyulmazsa ancak o zaman oturabilir. 

Ben derim ki; (Ibn Kesir) Sahih hadiste sabit olduguna gore Rasft
lullah (s.a.) ~oyle buyurmu!}tur : 

((Kim sava§madan veya kendini sava.~a haz1rlamadan oliirse cAhi
liyyet olumiiyle Oltir.)) Rasullulah (s.a.) Mekke'nin tethi giil}ii de §Oyle 
buyurnm~tur: i<l•'etlh gliniinden sonra hicret yoktur. Yalmzca cihad ve 
niyet vard1r. Siz sava§a ~agmld1gm1z zaman sava§a kO§un.» 

<<Ho§unuza gitmez ama)) sizin i~in zor ve m~akkatli bir i§ olma.kla 
beraber cihad iizerinize farz kllmmi§tlr. Sava§ ho§a gitmez. Qtinkii sa
Ya§ta oldtirtilmek ve yaralanmak oldugu gibi, du§manlarla didi§rnek ve 
yolculuga katlanmak zarureti vard1r. 

<•Bir §ey ho§unuza gitmedigi halde sizin i~in haYirll olabilir.,, Savq 
sizin i~in hay1rll olabilir·. Qiinkii ardmdan dii§manlara kai'§t zater ve 
galibiyyet gelir. Onlarm iilkelerini, mallanm, ~oluk-~ocuklanm elde et
mek miimkiin olur. ((Bir §ey de ho§unuza gittigi halde sizin i~in kotii 
olabilir.ll Bu her konuda ooyledir. DolaylSiyla hiikiim umtlmidir. Ki§i 
bazan bir §eyi sever; ancak o §ey kendisi i~in faydall ve haYirh olmaz. 
Sava§S gitmeyip oturmakta bu §ekildedir. Arkasmdan dii§lllamn Ulkeyi 
istilas1 ve idareyi ele g~irmesi mumkiin hale gelir. <<Allah bilir, siz bil
mezsiniz.)) 0 sizin hakk1mzdaki her §eyi en iyi bilendir. Sizin diinyaruz 
ve ahiretin iz i9in neyin daha faydah oldugounu en iyi o billr. Oyleyse 
onun bL:yruguna uyarak emrine icabet edin ki do~ru yolu bulmu~ ola
sumt. 
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217 - Sana haram aydan ve onda sava~ta.n soruyor
lar. De ki: 0 ayda sav~mak; buyul{ bir gunah t1r. Fakat 
insanlan Allah yolundan ahkoymak ve O'nu inkar etmek, 
Mescid-i Haram'a gitmelerine engel olmak, onun ehlini 
oradan Qlkarmak, Allah katmda daha buyuk gunahtlr. Fit
ne, katilden de beterdir. Kafirlerin giiQleri yetse, sizi dini
nizden dondurunceye kadar sizinle savru;a devam ederler. 
Sizden her kim dininden doner de kafir olarak 6lurse; on
lann yaptlg1 ameller dunyada da, Ahirette de bo~a gi tmiey
tir. Ve onlar cehennern. ehlidirler, orada temelli kalacak· 
lardrr. 

218 - Suphe yok ki, iman edenler, hicret edip te Al
lah yolunda sav~anlar; ilite onlar Allah'1n rahmetini 
umarlar. Allah; Gafur'dur, Rahim'dir. 

Haram Aylarda Sava!}mak 

ibn Ebu Hatim der ki; bana babam .. . Cundeb ibn Abdullah'ta:n 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) ba§larmda da Ebu Ubeyde ibn el-Cerrah 
olmak uzere bir grubu sava:§a gondermi§. Bunlar sav~ igin yola -;1kmak 
i.izere iken sahabe aglayarak Rasulullah'tn yamna gelip, otm.mu§. Bu
nun uzerine Allah'm Rasulti onun yerine Abdullah ibn Cah§'l gonciermi4 
ve ona bir mektup yazarak; talanca yere ula§mcaya kadar bu mekt ubu 
okumamasm1 emretmi§. Sonra da §oyle buyurmu§ : Arkada§lanndan 
hi~ kimseyi birlikte yurumeye zorlama. Abdullah ibn Cah§ mektubu 
okuyuncu ~<!nna Lillah ve inna ileyhi Rach1n>> deyip Allah ve RasulU
ntin emri ba§tmla gozum tistune, demi§. Rasulullah'm emrini arkada§
lanna duyurup mektubu okumu§. iki ki§i geri donmti§. btekiler kalml§· 
lar. ibn el-Hadremi ile kar§tla§lp onu oldurmti§ler. 0 gtinun Recep mi 
veya Cemaziyel evvel mi oldugunu bilmiyorlarrm§. Bu sebeple mti§rik
ler; mtislumanlara, haram aylarda adam oldurduntiz, demi§ler. Bu vak'a 
uzerine Allah Teala ccSana haram aydan ve onda sava§tan soruyorlar. 
De ki o ayda sava§mak buyuk gunahttr.)) ayetini inzal buyurmu§. 
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Suddi, Ebu Malik, Ebu Salim kanahyla Abdullah :ibn Abbas'tan, 
Murre kanallyla da Abdullah ibn Mes'ud'dan nakleder ki; Rasulullah 
(s.a.) bir seriyye gondermi~ti. Bu seriyye yedi ki§iydi. Ba§lannda Ab
dullah ibn Cah§ vard1. Bu seriyyede Ammar ibn Yasir, Ebu Huzeyfe, 
Sa'd :ibn Ebu Vakkas, Utbe ibn Gazvan, Suheyl ibn Beyza, Amir ibn 
Fuheyre ve Orner ibn Hattab'm muttefiki Vaktf ibn Abdullah .el-YerbUi 
bulunuyordu. Rasulullah Abdullah ibn Cah§'a bir mektup yazd.l ve ona 
Melel vadisine kadar (Medine'ye onyedi mil mesafede, Mekke ile Medine 
arasmda bir yer) mektubu okumamasm1 emretti. Melel vadisine gelince~ 
mektubu ~tl. Mektubta «Nahle vadisine kadar in, arkada§lanndan olii
mu isteyenler devam etsinler. Ve vasiyetlerini yapsmlar.» yaztyordu. 
Ben vasiyetimi yap1p· Rasulullah (s.a.) m emri dogrultusunda yiiriiyo
rum, dedi. Ve yurudu. Sa'd lbn Ebu Vakkas ve Utbe geri kaldllar. Bi
neklerini yitirmi§lerdi. Buhran denilen yere gelip bineklerini aramaya 
koyuldular. Abdullah ibn Cah§ Nahle vadisine dogru yiirudu. Orada 
Hakem ibn Keysan ve Mugire ibn Osman (ve Amr ibn Hadremi, Abdul
lah tbn Mugire'yi) gordiiler. Mugire ka~1p kurtuldu. Amr oldiiriildii. Onu 
Vakid ibn Abdullah oldiirmii§tii. Bu olay peygamberin ashabmm elde 
ettigi ilk ganimet oldu. Medine'ye iki esir ve .· elde ettikleri mallarla 
donduklerinde, Mekke halk1 iki esirin degi§tirilmesini istedi. Rasulullah 
(s.a.) bakallm, diger iki arkada§mtz ne oldu? dedi. Sa'd Ibn Ebu Vakkas 
ve arkada§l gelince Rasulullah iki esiri fidye mukabili sahverdi. Mii§rik
ler buna kar§l kotu davranarak dediler ki; Muhammed Allah'a itaat 
ettigin1 samyor. Halbuki haram aYl ilkin helal kllan odur. Ve o Recep 
aymda bizim arkada§tmtzt oldiirmii§tiir. Miisliimanlar, haYir biz cumad. 
el-ahir aJ1nda oldurduk, dediler. Denilir ki bu cumad el-Ahir'in son ge
cesi ve Receb1n'de ·nk gecesiydi. Recep ay1 girdiginde kth~lanm klmna 
soktular. Allah Teala bu ayet-i kerime'yi inzal buyurarak Mekke halklru 
kmadt ve ((Sana haram aydan ve onda sava§tan soruyor!ar. De ki o ay
da sava§mak buyuk bir gunahtlr ... » Helal degild1r, ancak ey mu§rikler 
toplulugu; sizin Allah'a kufretmeniz, Rasuliinu ve onun ashabm1 Allah 
yolundan allkoymamz, Mescid-1 Hari.m halkm1 oradan ~1karmamz, ha
ram ayda sava§maktan ~ok daha buyiik bir su~tur. Onlarm Hz. Mu
hammed'! (s.a.) yurdundan ~1karmalan A.llah katmda savqtan daha. 
buyuktur. 

Avfi, ibn Abbas'dan bu ayet-1 kerime'nin niizftlii konusunda §Unlari 
naldeder : Mii§rikler . Rasulullah'l bir haram ayda dogru yoldan ahkoya
rak Mescid-i §erif'e girmesini engellediler. Allah Teala da ertesi J1hn 
haram aymda nebiyyi Zi§amna fethi muyesser klldt. Mii§rikler haram 
ayda sava§maktan dolay1 Rasululah'l kmadtlar. Bunun uzerine Allah 
Teala ((Fakat insanlart Allah yolundan ahkoymak ve onu inkar · etmek, 
Mescid-1 Haram'a ginnelerine engel olmak ve onun ehlini oradan ~~
karmak Allah katmda daha buyiik giinnhtu.» Ayetini indirdi. Rasd.: 
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lullah (s.a.) bu s1rada bir seriyye gondermi§ti. Seriyye cumad'el-Ahir'in 
son gecesi ve Recep aytrun ilk gecesi TA.if'ten donen Amr ibn Hadremi 
ile kar§lla§tl. Ancak Hz. Muhammed'in ashab1 o gecenin cumad'el-Ahir 
oldugunu samyorlard1. Ne var ki Recebin ilk gecesiydi. Fakat bunu fark
etmemi§lerdi. t~lerinden bir ki§i Amr ibn Hadremi'yi oldurdu ve be
raberinde bulunanlan aldl. Mii§rikler Hz. Peygamberi kmayan el~iler 
g6nderdiler. Bunun uzerine Allah Teall ((Sana hari.m aydan ve onda 
savqtan soruyorlar ... n A.yetini inzal buyurdu. Allah yolundan ahkoy
mamz Allah'1 inkar etmenizdir. Mescid-i Haram'a mu'minleri girdirme
meniz, Mescid-i Haram'm halklm ordan ~1kannamz, Hz. MQhammed 
(s.a.) in ashabrmn yaptlgmdan ~k daha buyii'k bir su~tur. §irk ise 
butun bunlardan daha buyiiktur. Ebu Sa.ld el-Bakkil ikrime kanahyla 
ibn Abbis'tan nakleder ki; bu ayet Amr ibn Hadremi'nin oldiiriildiigu 
Abdullah ibn Cah§ seriyyesi hakkmda nazil olmU§tur. 

Muhammed ibn ishak da der ki; hana Muhammed ibn Sa.ld ... ibn. 
Abbas'tan nakletti ki; bu ayet-1 kerime Amr :tbn Hadremi'nin oldurill
mesi iizerine nazil olmU§tUr. 

Siret ravisi Abdiilmelik ibn Hi§A.m, Ziyad ibn Abdullah el-BekkA.i 
kanahyla Muhammed ibn ishak'tan nakleder ki o, Siret'inde §oyle de
mi§tir: Rasftlullah (s.a.) Abdullah ibn Cah§'I birinci Bedir harbinde:ri 
once Recep aytnda ~eye gonderdi. Bera.oorinde muhacirlerden de se
kiz ki§iyi gonderdi. ibn Cah§'a mektup vererek iki giin yol ald1ktan 
sonra, mektubu a~1p· bakarak emredileni yerine getirmesini bildirdi. Ay
nca arkada§lanndan hi~bir kimseyi de zorlamamas1ru buyurdu. Abdul
lah ibn Cah§'m arkada§lan muhacirlerden ve Abdillmenaf oglu Abd 
§ems ogullanndan Ebu Hiizeyfe, ibn Utbe, ibn Rebia, Ibn Abd ~ems, 
ibn Abdiilmenaf ile onlann muttefikl olan toplulugun emir! Abdullah 
ibn Cab§, Ukkft.§e ibn Mihsen, ve onlann muttefiki Huzeyme oglu Esed 
ogullanndan bir kl§i, Abd Menaf oglu Nevtel ogullanndan Utbe ibn 
GazvAn ve onlarm muttefiki Zuhre ibn Kllab ogullanndan Sa'd :tbn Ebu 
Vakkas, AU ibn Ka'b ogullarmdan Amir ibn Rebia. Onlann muttefiki 
Amr ibn Vail, Vakid ibn Abdullah ibn Abd MenA.f ve onlann mutteflkl 
Halld :tbn Biikeyr, Sa.ld ibn Leys kabileslnden ve onlann m\ltteflkl HA.ris 
lbn Flhr ogwlanndan Suheyl tbn BeyzA idi. 

Abdullah tbn Cab§ iki giin glttikten sonra, mektubu a~t1 bakt1 ki; 
l~inde §oyle yazl11: ((Bu mektubumu a~t1tJ,nda TAif lle Mekke arasmda 
bulunan Nahle denilen yere vanncaya kadar y\lrft. Oradan Kuren'i gO
zetle ve onlann haberlerini o~reh.n Abdullah lbn earn,, mektubu a~mca, 
ba:j1mla gezftm iistftne dedi. Sonra arkada§lanna Rasdlullah (.s.a.) Nah
le'ye kadar gitmemi, orada Kuren't gozetlememt ve kendlsine bir haber 
gotunnemi emretti. Sizden herhangi bir .kl§lyi zorlamaktan beni neh
yetti. Kim §ehadet ister de arzu ederse yiirusiin. Kim de nefret ederse 
donsun. Bana gelince ben Rasdlullah (s.a.) In buyru~u d<>trultusunda 
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yuri.iyecegim, dedi ve ytiri.idu. Onunla beraber arkad8§lan da yiiri.idu
ler. Hl~bir kimse yanmdan aynlmadl. Hicaz'a dogru yiiri.idu. Buhran 
denilen yere gelince Sa'd ibn Ebu Vakkas ve Ukbe ibn Gazvan devele~ 
rini yitirdiler. Ve develerini aramak i~in geride kald1lar. Abdullah ibn 
Cah~ ve diger arkada§lan Nahle'ye ininceye kadar yuri.idiiler. Burada 
uzum ve yiyecek ta§Iyan ticaret kervanlarmdan bir Kurey§ kervanma 
rastladllar. Kervanda Amr ibn Hadremi, Osman ibn Abdullah ibn Mu
gire, onun karde§i Nevfel ibn Abdullah, Hi§am ibn Mugire'nin kolesi 
Hakem ibn Keysan bulunuyordu. Topluluk onlan gori.ince yakmlannu · 
da bir yere konaklarm§ olduklanndan endi§e ettiler. Ukk8.§e ibn Mihsen 
b8§1ru t1~ etmi§ti, onlan g()zetledi. Toplulugu goriince, emin oldular ve 
dediler ki; pek ~oklar ama bize bir zarar gelmez. Topluluk onlar hak
kmda tartl§tl. 0 gun Recebin son gtinuydu, dediler ki; Allah'a andolsun 
ki bu gece onlan b1rak1rsamz haram aylar girer ve siz onlara sald1rmak- · 

· tan ka~Imrsmiz. Eger olduriirseniz onlan haram ayda oldurmii§ olur
sunuz. Topluluk tereddut etti ve onlara saldlrmaktan ~ekindi. SOnra 
onlar1 oldurmek iizere birle§tiler. Oldurdiiklerinin beraberindeki §eYleri 
alacaklarch. Vak1d ibn Abdullah bir ok atarak Amr ibn Hadremi'yi ol
diirdii. Osman ~bn Abdullah ve Hakem ibn Keysan'1 esir ald1. Nevfel · 
tbn Abdullah'! ise ellerinden ka~1rd1lar. Abdullah ibn Cah§ ve arkad8§
lan iki esirle Jbirlikte Medine'ye Rasftlullah'm yamna geldiler. 

ibn ishak der ki; Abdullah ibn Cah§'In ailesinden baillan naklet
tller ki, Abdullah arkada§larina §Oyle demi§: Rasftlullah (s.a.) bize elde 
ettigimiz ganimetten be§te birini verecektir. Henuz ganimetlerle ilgili 
ayet gelmemi§ti. Rasftlullah (s.a.) kervanm be§te birini b1rakt1, diger
lerini arkada§lan arasmda taksim etti. 

tbn ishak der ki; Rasftlullah'm yamna geldiklerinde o, ben size 
haram ayda sava§maruzl emretmemi§tim, dedi. Kervaru ve ild esiri dur
durdu ve l!'animeti almak istemedi. RasUlullah (s.a.) bOyle deyince top
lulugun elindekiler yere dii§tii. Onlar helak olduklanm sandllar. Mfisa 
liiman karde§leri de yapt1klarmdan dolayt onlan §iddetle azarlamlar. 
Kurey§'liler ise dediler ki; Muhammed ve ashab1 hari.m aylar1 helal say
dilar ve bu aylarda kan ak1tt1lar, mal ald1lar, erkekleri esir ettiler. Mek
ke'de bulunan miisliimanlardan onlara k&r§thk veren biri.si dedi ki; ne · 
ald1larsa ~aban aytnda aldtlar. Yahftdilerden Hz. Peygamberin aleyhin
de tefe'ill eden bir ki§i dedi ki; Amr; harbi ba§la.ttl, Hadremi harbi ha.-

, Z1rlad1 ve Vak1d tbn Abdullah da harp ate§ini yakt1. Ancak Allah bu 
sava§l onla.rm lehine de~il, aleyhine c;evirdi. Halk bu konuda. fazlaca 
soru sorunca. Allah TeAIA <<Sana haram aydan ve onda sava§tan .soru
yorla.r ... ,, lyetini inzAl buyurdu. Eger stz harAm ayda onlardan baZ1-
lanru oldunnil§Seniz onlar da hem Allah'a ktifrettiler, hem de sizi Al· 
lah yolundan ve Mescid-1 Ha.ri.m'dan allkoydular. Siz Mescid-i Ha-
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ram'1n ehli iken buradan ~tkanlmaruz, Allah katmda sizin i~inizden baz1 
kimseleri oldiirmenizden ~ok daha biiyiik bir su~tur, buyurdu. (tFitne 
katilden beterdir.» Onlar miisliimanlan dinlerinden dondiirerek tekrar 
imandan sonra kiifre ~evirmek istiyorlardt. Allah katmdll bu, katilder, 
daha biiyiik bir su~tur. ((Kafirlerin gii~leri yetse sizi dininizden don· 
diiriinceye kadar sizinle sava§a devam ederler.>> Onlar tevbe etmeden, 
tuttuklan yoldan donmeden fenahk ve kotilliikte tsrar ederler. 

tbn tshAk der ki; Kur'an-1 Kerim bu emri getirip miisliimanlarm 
iizerinde bulunduklan korkuyu ferahhga ~evirince, Rasullulah (s.a.) 
hem kervaru, hem de iki esiri ald1. KureY§liler fidye kar§thg1 Osman 
tbn · A bdulla.h ile Hakem tbn KeyrA.n'tn serbest birakllmasmt istediler. 
Rasullulah (s.a.) buyurdu ki: Sa'd tbn Ebu Vakkas ve Ukbe ibn Gazvan 
geliriceye kadar, sizin esirlerinizi fidye kar§thgi serbest birakmaytZ. 
Qiinkii onlann sizin yaruruzda bulunmasmdan korkanz. Eger siz bu lki 
arkada§tmtzt oldiiriirseniz, biz de sizin iki arkada§truzt oldiiriiriiz. Sa'd 
ile tbn Ukbe gelince, Rasulullah (s.a.) fidye kal"§th~ onlan b1rakt1. Ha
kem ibn Keysan bilahere miisliiman oldu ve islam'da giizel mertebelere 
erdi. Bi'r-i Maune hadisesinde §ehid olarak oliinceye kadar Rasulullah'm 
yamnda kaldt. Osman ibn Abdullah ise Mekke'ye dondii. Ve orada kafir 
olarak oldii. 

ibn tsh!k der ·ki; Kur'an ayeti nazil olup da Abdullah ibn Cah§ ve 
arkada§lan hakkmdaki hiikiim a~;tkhk kazanmca; onlar miikafata ta
mah ettiler ve dediler ki; ey Allah'm Rasulii biz de miicahldlerin mu
katatma nail olSJbilecegimiz bir sava§ isteyemez miyiz? Bunun iize.rlne 
''fiiiiphe yok ki imAn edenler, hicret edip de Allah yolunda sava§anla'! 1~
te onlar Allah'm rahmetini umarlar.» !yeti nazil oldu. Ve Allah o:rllara 
istediklerinden daha onemlisini verdi. tbn tshak, bu rivayeti Ziihri, Ye
zid tbn Ruman ve Urve'den nakleder. Yunus ibn Biikeyr de Muhammed 
ibn ishak kanahyla ... Urve tbn Ziibeyr'den bu hadisi yakm bir ifade 
ile nakleder. Miisa ibn Ukbe Ziihri'den aym §ekilde rivayet eder. fijuayb 
ibn Ebu Hamza ... Urve ibn Ziibeyr'den aym hadisi riv!yet eder. Ve 
der ki; Amr tbn Hadremi miisliimanlarla mii§rikler arasm~a oldiiriilen 
ilk oliidiir. Onun oldiiriilmesi iizerine KureY§'den bir heyet gelip Ra
sullulah (s.a.) a dediler ki; harft.m ayda oldiirmek helal rrudlr? Bunun 
iizerine Allah Teal! (tSana har!m aydan ve onda sava§tan soruyorlar» 
!yet1ni inz!l ·buyurdu. Bu vak'ayt Haftz Ebu Bekr el-Beyhaki Delail'iin
Niibiivve isimli kitabmda geni§ olarak anlatlr. 

ibn Hi§am, Ziy!d kanallyla tbn ish!k'tan naklen der ki; Abdul
lah'm !Uesinden baztlan §oyle naklettiler : Allah, ganimetleri helAl kll
dlktan sonra 'be3te dordiinii o ganimetl elde edenlere, be§te blrini de AI· 
lah'a ve Rasuliine taksim etti. BOylece Abdullah tbn c~·m bu . ker
vandaki taksimi g~ege uymu§ oldu·.- ibn Hi§am der ki; bu milslii-
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manlarm elde ettikleri ilk ganimettir. Amr lbn Hadremi de miisl\iman
lann oldurdukleri ilk oltidur. Osman lbn Abdullah ve Hakem ibn Key
sAn tse mtisl\imanlann esir aldlklan ilk esirlerdir. 

lbn lshlk, der kt : Abdullah lbn Cab§, gazvesi iizerine Hz. Ebubekr
el-Sl(\dik (r.a.) §U §Uri yazdt: 

Hari.m aylarda savq1 ·biiyUk giinlh saytyorsunuz. 
Halbuki ondan daha buyiik giinlh; dogru gorebilirse eger ki§i, 
Muhammed'in soyledigini inklr etmenizdir sizin, 
Ona kar§I ~Ikmamzdtr ki Allah buna §ahiddir, goriir. 
Mescid-i Har!m'm halkmt oradan ~Ikarmamzdtr; 
Allah'm evinde ona secde edenin gu~lenmemesi i~in. 
Her ne kadar siz o ayda adam oldurmekle bizi kmarsaruz da, 
Azgmlar ve klSkan~lar lslam'dan titreyip dururlar. 
Hadrami'nin oglunun kamyla oklanmtzi buladtk . 

. Nahle'de sava§ ate§i yaktldtkta. 
Abdullah'm oglu Osman da aramtzda, 
Siirekli kanayan yarad1r ki tartl§lhr.>' 

Denilir ki; bu §iiri soyleyen Abdullah ibn Cah§'tlr. f]oyle ki Ku
reY§'liler, Muhammed ve arkada§lan haram ayda helll klldllar ve onda 
kan akltlp, nial aldtlar, erkekleri esir ettiler, deyince buna kar§thk ola
rak Abdullah bu §i1rle kar§thk vel'Illi§tir. ibn Hi§lm der ki; bu §iir Ab
dullah ibn Cah§'a atttir. 

----- i Z A H I -----

Seyyid Kutub ~.yetteki ( ~ ) kelimesini §Oyle a~Ikhyor: 
( ·~ ) D\i§mek ta'btri devenin d\i§ii§ii teriminden altDllll§ttr. 

Devenln zararh, bir otlakta otlaytp da §i§mesi, sonra da olmesi blbmda 
soylenilen bir sozdur. Kur'an burada aym kelimeyi, amellerin d\i§mesi 
i~in kullamyor. Hissi mefhllmla, ma'nevi mefhllmu birbirine uyu§turu~ 
yor. BA.tll amellerin dl§ goriinii§iiniin §i§kin olup sonra da helAk olma
smt, devenin §i§erek hacmmm geni§lemesl, sonra da patlaytp olmeslyle 
aynile§tlrlyor. 

!.slA.m'm tadlru tadtp onti tamdt~ halde -eziyet ve fitne balyoZlan 
altmda ne kadar ezillrse ezilsin- dininden donenler i~in Allah'm ka
rlrlqbrchR't sonu9 budur... Diinya ve A.hirette biltiin amellerini hiibllt. 
etmesl sonra da cehennem azab1. .. 
;- tslA.m'm zevkine "eren, onu tamyan gonliln; ebedf olarak tslA.m'dan 
bir· daha ge~ekten donmesi imkA.nstzdtr. lslA.m't tekrA.r btrakmak fev
kalA.de ezlyetlerden daha az korkun9 degildtr. f]uphesiz ki Allah, mer-
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hamet sahibidir. Eziyetler tAkat derecesini qt1~ zaman, gonlu !siAm' 
da sabit ve imanla mutmain olmak kayd1yla kurtulmak ic;in ba§ka §e

kilde gorunmeye ruhsat vermi§tir. Fa:kat ol'iince k'iif'iirle olecek · §ekilde 
ge~ekten k'iifre ginneye, hakikaten irtidat etmeye asia musAade et
mez ... MaA.zallah ... Allah'm bu hukmu zamamn sonuna kadar bAkidir. 
Bir m'iislumamn, azap ve fitne te'siri altmda bogularak dinini ve ya
kini i'tikAd1m terketmesi, imanmdan, lslam'mdan donmesi, ~adm1 tat
tlgi, manasma erdigi hakikatten vazgec;mesi asia ozur saytlamaz. Bu
rada Allah izin verinceye kadar mucAdele ve mucAhede, s~b1r; ve sebAt 
vardtr. Allah, kendisine inanan, kendi yolunda eziyete katlanan kulla
nm asiA yalmz btrakmaz. 0, muslumana iki guzel §eyden birisini va'd 
eder. Ya §ehadet, yahut zafer ... 

Kendi yolunda eziyete katlananlar ic;in rahmet vardtr. Gonlu imAnla 
ma'mftr olmU§ bir mii'min asiA o rahmetten umitSiz olamaz : 

~~~uphe yok ki, iman edenler, hicret edip de Allah yolunda sava
§anlar, l§te onlar, Allah'm rahmetini umarlar, Allah Gafur'dur Rahim' 
dir.n 

Allah, mii'minin rahmet-i ilahiden urnidini hic;bir zaman bo§a c;~
kannaz. Hicret eden m'ii'rninlerden o muhlis neferler Allah'm o hakiki 
va'dini duydular, cihAd ettiler, sabretti1er. En sonunda Allah, va'dini 
yerine getirdi. Zaferi, yahut da §ehAdeti nasib etti... Her ikisi de ha
ytrhdtr. Her ikisinde de rahmet vard1r. Onlar Allah'm rnagfitet ve rah
metiyle kurtulu§a erdiler: <~Allah, Gaflir ve Rahim'dir» l§te rnii'min
lerin yolu ... (Seyyid Kutub, Fi Ztlal'il~Kur'an, I, 470- 471) 

----()~ 
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yuktur. Ve sana ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki: 
ihtiyac;larmizdan artan1. Dii§iinesiniz diye Allah size ayet
leri boyle ac;1khyor. 

220 - Dunya ve ahiret konusunda ve sana yetimler
den soruyorlar. De ki: Onlar ic;in islahta bulunmak hayrr
hdir. Eger kendileriyle bir arada: ya§arsaruz ,onlar sizin 
karde§lerinizdir. Allah; bozguncularla islahc;1 olanlan bi
lir. Eger Allah dileseydi, sizi muhakkak zahmete sokard1. 
Suphe yok ki Allah, Aziz'dir, Hakim'dir. 

l~ki ve Kumar 

:tma.m Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Hale! ibn Velid ... Hz. Orner 
Cr.a.) den nakletti ki; o, ic;,ki yasagm1 bildiren a yet-i kerime nlzil olun
ca; Allah'Im ic;ki konusunda rahatlat1c1 bir a~1klama gander deml§ ve 
Bakara suresindeki «Sana ic;kiden ve kumardan soruyorlar ... » A.yeti nl
zil olmu§. Bunun uzerine Hz. Orner c;agmhp ona bu ayet okunmu§. Orner 
yine; «Allah'Im bize ic;ki konusunda rahatlatici bir ac;Iklama gonder)) 
demi§. Bunun uzerine Nisa suresindeki «Ey iman etmi§ olanlar sarh<>f 
olarak namaza yakla§maym» ayeti nazil olmU§. Bunun uzerine Rasulul
lah'm gorevlendirdigi bir munadi namaz vakti sarhO§lar namaza yakla§
masmlar diye hayklrml§. Bunun uzerine yine Hz. Orner ~a~llp ona bu 
ayet okunmu§. Hz. Orner, «Allah'lm i~ki konusunda bizi rahatlabcl bir 
ac;Iklama gonder» demi§. Bunun uzerine MAide suresindeki ayet nazil 
olmu~. Orner c;agmhp ona bu ayet okunmu§. Nihayet «Arbk siz bun
dan vazgec;ecek misiniz?» ciUnlesine gelince, Hz. Omer «Vazg~tik, vaz
g~ti:k>> demi§. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, degi§ik yollarla ... 
Ebu ishak'tan rivayet ederler. Keza ibn Ebu Hatim ve ibn Merduyeh 
Sevri yoluyla Ebu ishak ve Ebu Meysere'den, onlar da Hz. Omer'den 
rivayet ederler. Hz. Orner ile Ebu Meysere arasmda ba§ka kimse yok
tur. Ebu Zur'a der ki; Ebu Meysere Omer'dEm onu dinlememi§tir. En 
iyisini Allah bilir. Ali ibn el-Medini bu isnadm sahih oldugunu soyler. 
Tirmizi de onu sahih kabul eder. ibn Ebu Hatim, <~vazgec;tik» sozunden 
sonra «i~ki mall hebA eder, akll yok eder» ifldesini ekler. Ahmed lbn 
Hanbel'in muhtelif yollarla Ebu Hureyre'den rivayet ettigi bu hadis. 
MA.ide suresindeki ic;ki ayeti ac;lklamrken gelecektir. 

«Sana ic;kiden ve kumardan soruyorlar» burada g~en ( _,..::i.JI ) 
kellmesl; Omer lbn el-Hattlb'm 80yledig1 glbi, akh kan§bran her §ey· 
dir. Niteklm bu konunun Rc;Iklanmas1 Maide suresinde gelecektlr. Ku
mar da orada ac;1klanacakt1r. 

((De Iti ikisinde de hem buylik gunah, hem de lnsanlar ic;in (bazl) 
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faydalar vardlr.» tldslnin de giinlh1 dlni, faydalan lse dilnyevidlr. Ciln· 
kil i~kide bedene faydal1 bazl unsurlar, yeme~in hazmedllmesi, fazla
hklann ~Ikanlmas1, zihnin bir sure dondurulmast . ve kendinden g~iri
ci bir zevke ul&§tlmasi gibi faydalan vardtr. Nitekim Hasan tbn SA.bit 
clhlliyet doneminde i~ki hakkmda yazdl~ bir §ilrinde der k1 : «Biz onu 
i~eriz de her birimizi birer hiikilmdlr yapar, kar§Ila§tlmasmdan ~ekinll
meyen birer arslan yapar.>> Satilmasi ve parasmdan faydalamlmast da 
ooyledir. BaZl kimselerin kumardan. elde ettikleri paralan kendllerine 
ve lilelerine harcamalan da bir nevi faydadlr. Ne var ki, bu gibi fay
dalart zararlanna denk d~dir. Akll ve dinle ilgisi baklmmdan kotil
liikleri daha fazlachr. Bunun i~in Allah TeAll <<Giinlhlartlse faydalann
dan ~ok daha ;biiyiiktfu., buyuruyor. Bu lyet-1 kerime sarlhaten de~il 
ama, ta'riz yoluyla i~kinin yasaklamnasrmn ba§langt.c1 idi. Nitekim Hz. 
Orner (r.a.) e bu lyet okununca, «Allah'tm i~kilronusunda bize rahat
lattct bir ~tklama gonder>> demi§tir. Ve ooylece l.V'..lide stlresindeki i~ki
nin ~lk~ harlm oldu~u bildiren lyet-1 kerime nlzil olmt14tur : 
<1Ey imln edenler i9ki, kumar, putlar ve ve tal oklan §iiphesiz §eytln 
il}i pisliklerdir. Bunlardan ka~mm ki fellha eresiniz. ~eytln · ljiiphesiz 
i~ki ve kumar yiiziinden aramza dii§IDanltk ve kin sokmak ve sizi Al
lah'! anmaktan, namazdan alllroymak ister. Artlk bunlardan vazge~er
siniz de~il mi? (Mlide, 90- 91) in§Aallah bu kon~ ·Mlide sliresinde ~lk
lanaeaktlr. Giivenimiz Alla'h'adlr. 

Abdullah tbn Orner, $a 'bi, Miiclhid, Katlde, Rebt' tbn Enes, Ab
durrahmln tbn Eslem derler'-ki; 1~1 koriusunda ilk nlzil olan Ayet bu• 
dur. Sonra Nlsl sdresindeki Ayet, sonra Mlide sllresindeki lyet nAziJ 
olmUIJ ve i~kiyi harlm kllmll}ttr. · 

tzAHI----

t~ki ve kumann, gerek sa~llk ba.lnmmdan gerekse maddi yonden 
kitilere ve toplumlara zaran pek biiyilktiir. Bunlan ~lklayan Refjtd Rl
zA I}Oyle diyor : 

l~ldnin Zararlan 

t~nin akla zaran, herkes tarafmdan bilinmektedir. Bu zarar yal
mzca sarhO§ iken idrlk gilciinil kaybetmekten ibAret d~ldir. Sarh()3luk 
d'U4iince g(iciinil dumtlra u~ratlr ve ~otu kerre ·kil}iyi cinnete gotftri1r. 
tinlil bir Alman doktorunun §U sozil darb-1 mesel haline gelmil}tir : <<Ba
na meyhlnelerin yarunm kapatm. Ben size hastanelerin, haplshanelerin 
yansm1 kapamayt ·garanti edeylm.n J?oktorlar derler ki; l~ki di~er gt· 
dalar gibi hazmedildikten. sonra kana 'kan§maz. Aksine oldu~u gibi du-
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rur ve kanm aki§mi stkla§tmr. Boylece kan htzh devir yapar. Bedenin 
muvazenesi sarsthr, organlar vazifesini ya gi.i~lUkle yapar veya hl~ ya
pamaz. BOylece beden dengeli, normal tabiatmm dt§ma ~Ikar. t~ki dll
de tat alma duyusunu zaytflatlr. Bogazda iltihap yapar. Midede haz
metmeyi saglayan mide ozsuyunu yayar. Neticede midenin dokusu ka
lmla§Ir, hareket gi.ici.i zaytflar. Bazan da midede kasilma ve iltihA.b mey
dana getirir. Ba~rsaklarda yara ~ar, cigeri yaglandlrarak ~all§lllaSml' 
zorla§tmr. Bi.iti.in bu saydtklanmtz h~z1m cihaZlyla ilgili zararlandll". 
Kandaki etkisine gellnce, alkol kana kan§makla onun normal akl§Im 
onler. Bazan da durdurur. Ve sarhO§lar aniden Oliimle yi.izyi.ize gelirler. 
Damarlann elA.stikiyetini zaytflaitr, bazan damar uzar, bazan da kas1hr. 
Karu bozar. Oyleki baZI organlarda bozuk karun cesedin biiti.iniine git
memesi i~in orgarun kesilmesini gerektiren kangren olu§lllasma sebep 
olur. Damarlann kastlmasi ise ya§hhgi ve gi.i~siizli.igu arttmr. 

Alkoli.in teneff\is cihft.zmdaki etkileri ise, han~erenin elastikiyetlru 
gidermesi, nefes borulanru tikamastdlr. Bunun en basit zaran oksiiriik 
ve ses kiSlkh~ yapmas1d1r. Etkisi arttlk~a akcigerler kirlenir. Sinir sis
temindeki zararlarma gelince, delilik doguramk nesli mahveder. Sarh9§ 
babalann ~ocuklan saglam bi.inyeli olmazlar. Torunlan ise ~uklann
dan daha kotii olur. Beden ve ak1l baktmmdan zaytf di.i§erler. Bu zaytf
b~n tevA.li etmesi bazan neslin biitiiniiyle kesilmesine neden olur. Bll
hA.ssa ~ocuklar babalanrun yolunda yiiri.iyecek olurlarsa. Nitekim ~ 
kerre sarhO§ babalarm ~ocuklan da sarho§ olurlar. Alkoli.in zararlarm
dan biri de insanm davram§lanndaki tezA.hi.iriidi.ir. 'SarhO§lann arasm
da tartl§ma ve di.i§manhk cabucak yaythr. Onlarla ili§kide bulunanlar, 
en ki.i~iik bir meseleden dolayt birbirlerinin can di.i§'Jllam olurlar. Dinln 
nazannda alkoliin yasaklanmasmm en bi.iyi.ik nedenlerinden birisi bu
dur. Bnnun i~in Maide stiresinde; <<$eytan, icki ve kumarla araruza dii§
manbk yaymak ister» buyurulm~tur. Alkoliin sebep oldugu zararlar
dan birisi de s1rn fA.§ettirmesidir. Bu zarardan daha pek cok kotiiHlkler 
dogar. Ozellikle devlet strn ve askeri menfaatlar .sOzkonusu olunca bu-· 
nun tehlikesi ortaya ~1kar. Genellikle castislar bu taraftan faydalamr
lar. Ote yandan alkol alan kl§inin ~evresi tarafmdan horlanmas1 ve kii
ciimsenmesi de ayn bir zarardtr. <;iinkii sarhO§ davranl§l, sozii ve hare
ketleriyle cevresinde komik duruma dii§er ve cocuklar dahil herkes on
larla alav eder. SarhO§ zekA. baktmmdan kiic;iik cocuklardan daha ge
rldedir. Hareket ve davram§lanndaki denge dana bozuktur. Fikir ve sliz
lerinde hA.,kimiyet hi~ yoktur. Sarho$lardan pek garib olaylar nakledi
lir ki; bunlar alkoliin akl1 ve kl§lnin say.gmhgtru gidermesi bakmnn
-dan onemlidir. Bu konuda sarhol)luk edebiyah · geli§ml§, konferanslar 
verilmi§tir. Nitekim tbn Ebu: Diinya'dan nakledllir ki, o ·bir sarh()fJa 
rastgelmi§, eliyle ldrlr yaptyor ~:ve abdest ahrmt§ gibi yiiziine siiriiyor 
ve ((tsiA.m't · ntir, suyu temizlik ktlan Allah'a hamdolsun» diyormut. 

Hatt 
lind 
ben 
iljleiJ 
~ 
ti.ike 
oldu 
Kim! 
beril 

Allal 
Ozeu 
atire 

dasu 
DYil 
larla 
gizl11 
dele1 
Arall 
bir ~ 
dahd 

n yla 
dlfu1 
leriq 
kar§J 
dll". 
~ 
elite I 
chr. J 

lllar1 
lan 
Jall 



Bakara. 219-220) HADiSLERLE KUR'AN-1 KER1M TEFSiRi 845 

Hatta eski s~kin delilerden fesahat sahibi birine i~ki i~mesi soylendi
~inde deli §U cevab1 vermi§ : Sen i~ip benim gibi olmak istiyorsun. Ya 
ben kimin gibi olmak i~in i~eyim? Ote yandan sarho§luk btittin su~lan 
i§lemeyi kolaylqtiran bir nedendir. Bilhassa zina ve oldtirme su~lari.nm. 
~o~u sarhO§luktan kaynaklamr .. . Mali zararlanna gelince; alkol mall 
ttiketir, serveti yokeder ... Alkoltin serveti mahvedici ozelli~ gtintimtizde 
oldu~u kadar hi~bir zaman a~1~a ~Ikmami§tlr. i~ki ttirleri pek ~oktur. 
Kimisinin paras1 ger~ekten pahalld1r. c;o~unlukla alkol satanlar bera
berinde fuh§U da te§vik etmektedirler .. . 

Alkolun· dint baklmdan zararlanna gelince; kulun sarhO§ olarak 
Allah'a yakla§masi ve ib8.detlerini yerine getirmesi mumkun de~ildir. 
Ozellikle dinin geregi olan namaz1 ifa etmesi imkansizdir. Bu konu Maide 
sUresinde tekrar ele almacaktu ... 

Alkolde bahis konusu olan taydalara gelince;. en onemlisi ticari fay
dasidlr. Eskiden oldugu gibi, ·bugtin de alkol btiytik bir ticaret ve servet 
kaynag1d1r. Eger bOyle olmasaydl frenk bilginleri i~ki sati§Ini yasak
larlar ve miisaade etmezlerdi. Oteki yasak zevklerde oldu~ gibi ancak 
gizlice i¢lmesine miisaade ederlerdi.. . Bira gibi baZI alkolU az mad
delerin beslenme ve tahlil edici ozellikleri oldugu soylenmektedir. Bir 
Arap dergisinde anlatlldl~na g()re, gtda baklmmdan bir lokma ekmek, 
bir §i§e biradan daha fazlad1r. Bir §i§e su ise bir §i§e biradan daha fay
dalldlr. Halbukt ekmek ve suda hi~bir zarar yoktur. 

Kumarda bahis mevzuu olan faydalara gelince; baz1 §ans oyunla
nyla hastaneler ve okullar yap1lmaktad1r. Bugtin b8.§vurulan yollann 
d1§mda araplar kumar oynarken panuuzlan gozetirlerdi. Kazanan ki§i
lerin keyif ve rahat1 da bu faydalar zumresindendir. Ne var ki bunun 
kar§tllgmda ~ogunlugu te§kil eden kaybedenlerin zaran yer almakta
dir. <;agimizda kumar kazan~larmm ~ogunlugu kumar i§lerini yiirtiten 
kumarhanelerin sahipleri tarafmdan elde edilmektedir. Kumann bir 
diger faydas1 da fakirin yorulmadan zahmet ~ekmeden zengin olmasi
dir. Ancak bunun toplum hayatmdaki zararlan ~ok daha fazlad1r. Ba
Zilan da derler ki; bu ayette sozkonusu edilen i~ki ve kumann fayda
lan Allah her ikisini de haram klld1ktan sonra yokolmu§tur. Bu rna• 
kul bir saz degildir, hi9bir delile dayanmaz. Hissi olarak da reddedllir~ 
Allah Teala i~ki ve kuman yasaklad1ktan sonra halkl bu su~lan i§le
mekterf men'etmek i~in boyle ·bir taklm iddialara ba§vurmaya hi~ de 
gerek yoktur. <;tinkti Allah, ccgiinahlan faydalanndan ~k daha buytik
ttir» lbuyurmaktadlr. Bu buyruk mu'minleri istidlal yoluna bqvurmaya 
sevketmelidir ve onlar daha sonra islam'da yer etmi§ olan §U iki k!ide
ye yonelmelidirler. Birincisi, kotiiltiklere engel olmak, faydalan elde 
etmekten oncedir. tkinci kaide; iki zarardan mutlaka. birine bqvuru
lacaksa, daha az zararh olana ba§vurmaYI tercih etmek gerekir. Kay-
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naklar bu A.yetin ntizUlilyle, baztlanrun ickiyi terkettiklerini bazlla
nnm da· Icmeye devam ettiklerini zikretmektedir. (Re§id Rlza, Tefsir 
el-Menar, II, 326 - 332) 

ickinin ve •kumann zararlan konusunda milttefik olan bilginler 
ve tabibler, bu all§kanll~n biraktlnlmasi icin ne kadar emek sarfe
derlerse etsinler bqar1ya ula§amamaktadlrlar. Amerika ve Rusya'IUJl 
de~i§ik tecrilbeleri ba§ansizllkla sonuclanmi§tir. islAm ise problem! ko
layca cozilmlemi§tir. Seyyid Kutub islam'm cozilm yollanm §Oyle ~lk-
llyor: 

lslim ve l~ki Y asap 

0 gilne kadar, icki ve kuman yasaklayan A.yet-1 kerime inmemi§ti. 
Aym zamanda helA.l oldu~una dA.ir Kur'an'da bir hilkilm de yoktu. AI-· 
lah Zillcel8.1, bu yeni yeti§en cemA.atm elinden tutuyor ve bizA.tihi gA.
yesinin tahakkuku icin adlm adlm kendi yolunda yilriltilyordu. Bu bil~ 
yilk devrede ickJ ve kumarda kaybedilecek zaman bulunamazd1. Omilr 
bo§a hebA. edilemezdi. Gaye bo§ yere da~tilamazdl. BOij §eyler u~runda 
bo§ kimseler gibi, ba§I bo§luktan kurtulmak icin ickiyle, sarho§lukla, 
kumarla e~lenenler gibi. Diln, bugiln ve yann kendinden kac1p kurtul
maJt icin ickiye ve kumara dalarak, hayatm elinden kacan cA.hiliyet ni
zammm kurbam zavalll sefihler gibi mil'minler enerjilerini bo§ yere 
sarf edemezlerdi ... 

. islam, insan nefsini terbiye etmek icin sevimli, iyi ve kolay blr me
todla hareket eder. Onilmiizde bulunan nass, tahrim ad1mlanmn ilkiy
(ii. Baz1 §eyler d~rudan do~uya §er olmayabilir. Yeryilzilnde haYir 
§erre, §er de hayra kan§tlnlabilir. Ancak bir §eyin helA.l veya. harlm ol
masmm sebebi haynn veya §erin CQklu~u yahut da azll~dlr. icki ve 
kumann kotillil~il, iyili~den dahl\ fazla oldu~una gore, hilkmil sarih 
olmasa bile yasaklanmamas1 icin bir sebep yoktur. 

Biz burada, islam'm Kur'an'a ba~ll Rabbani terbiye metodunun 
bazi yonleriyle kar§Ila§Iyoruz ki, bu metodla biz isllm'm vaz'etti~i farz
lann ve emirlerin pek co~unun hikmetlerini kavrayabiliriz. E]urada icki 
ve kumardan saz acmi§ken, bu nizamm es!s kA.idelerinden birisine !§A.
ret edellm. Allah'm emir ve nehyi, imAni dil§ilncelerden, es!s kAideler
den birisine taalluk etti~i zaman, yani i'tikadi meselelerle ilgili olunca 
islam ilk hatnlede ·kat'i hiikmiinii verir. Ve emir kesindir ... Fakat ilahi 
emir, yahut nehiy; A.det ve an'anelere, ictimai kanunlara taalluk eder
se, islam kolayllk ve yumu§aklikla i§e giri§ir. Meseleyi tedrici olarak
hukme ba~lar. Ve bu hiikmiln tatbikini kolayla§tlran · pratik usdlle~ 
ba§vurur. 

Mesele tevhid veya §irk meselesi oldu~u zaman, ilk anda emrini ve
rir. Tereddiit ve ihtllafa, miisamaha veya miinaka§aya mahal b1rakma-
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dan, yolun yansmda buyruklarla kar§l kar§Iya getinneden kesin darbe
sini indirir. Zira burada mesele bir nizam ve prensib meselesidir. Nizlm 
ve prensibsiz iman olmiyacagJ. gibi, islam da olamaz .. . 

tcki ve kumar konusunda durum, ldet ve ah§kanhk §eklinde idi. 
All§Ilan §eylerde tedlviye ihtiya~ vanhr. Cenab-1 Allah once miisliiman
larm te§ri' mant1gJ.m, din _duygusunu harekete ge~irerek i§e ba§hyor, 
~oyle ki; once i~ki ve kumardaki giinAhm, faydadan daha biiyiik oldu
tunu belirtiyor. Bu da terki daha iyi olacaktlr anlamlna gelir. NisA su
resinde gelen ba§ka bir ayette de ikinci ad1rn atlld1: ((Ey iman eden
ler, siz ne dediginizi bilinceye kadar, sarhO§ oldugunuz halde namaza 
yakla§maym.» Namaz giinde be§ vakitti. Aralan pek yakmd1. iki namaz 
arasmda sarhO§ olup tekrAr ayllmak imklns1zdl. Boylece pratik olarak 
i~ki ah§kanhgim giderme f1rsat1 daralml§ oluyordu. i~ki alma zaman
lanyla ilgili all§ikanhklar haf:i.flemi§ oluy<>rdu. Bilindigi gibi alkolikler 
ah§tiklan zamanda alkol alma ihtiylcrm duyarlar. Esrarke§ler de ooy
ledir. Bu vakit ge~tigi zaman ve bu ge~i§ birka~ kere tekrarlanmca. 
tiryakilik yava§ yava§ kalkar ve ah§kanhklan birakmak miimkiin olur ... 
i§te bu iki adlm at1llp bitince i~ki ve kuman tahrim eden, kat'i yasak 
emri geldi: 

((Ey imln edenler, i~ki, kumar, dikili ta§lar, fal oklan ancak §ey
tlmn amelinden hirer murdard1rlar. 0 yiizden bunlardan ka~mm ki 
felaha eresiniz.» (Maide, 90) 

Kolelige gelince; durum degl§ikti. Zira bu, iktisadi ve i~timai bir 
mesele idi. Cariyeleri istihdam etmek, esirleri kole yapmak alem-§iimi.iJ 
ve devletler aras1 bir kaide idi. t~timai problemlerin dl§ yoniinii ve yer
lerini degi§tirmeden once onun esas sebep ve amillerini degl§tirmek ge
rektir. Devletler aras1 prensibler toplu anla§malan, devletler aras1 itti
fakl gerektirir. islam koleligi asia emretmemi§tir. Kur'an'da esirleri ko
lele§tinnek' mevzuunda, hi~ bir hiikiim varid olmamlljtlr. islam geldigi 
zarnan koleligi, ilktisAd aleminin iizerine oturdugu cihan§iimul bir esls 
olara.k bulmu§tu. Esirleri kolele§tinnek, devletler aras1 bir orftii. Sava
§an her millet, esirlert kolele§tiriyordu. Elbette ilk hamlede hakim olan 
i~ti:mai bir nizam, devletler aras1 bir konuyu halletmekle oyalanamaz
dJ. ... 

islam once koleligin menbam1, dogti§ yerlerini kurutmU§.tur. Once 
kontrolii irnkAns1z olan i~timai bir sarsmtl ihdas etmeden, koleligi za
rnanla birlikte, Uga etme yolunu se~mi§tir. Bu da ancak kolelere mii
nAsip hayat §artlanm haz1rlamak ve insAni degerlerini en son hudu
duna kadar te'minat altma almakla miimkiin olurdu .. . · 

islam, ilik olarak, me§ru' harp esirleri vt! kole nesillerinden maada, 
kolelik kaynaklanm kuruttu .. . <;iinkii 0 giiniin orfiine gore islam dii§
mam cemiyetler miisliiman esirleri kolele§tiriyorlardt. .. Yeryiiziinde ik-
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tisldi, i<;timli nizamlarm kaidesi haline gelen orflere muhalif olan bir 
hiikmii, islam o gun cemiyetlere zorla kabul ettirecek kudrette degildi. 
· Eger islam, esirlerin kolele§tirilmesini onleyecek bir prensib getirseydi~ 
bu sadece miisliimanlarm elinde bulunan esirlere miinhasxr bir icraat 
olaca·ktl. Halbuki orada miisliiman esirler, koleligm kotii neticeleriyle 
kal"§l kar§1ya bulunuyorlardt. Bu ise islAm dii§manlanmn miisliiman
lara kar§l tama'lanm arttlrmak demekti. Eger islam, miisliiman dev
letin iktisldi durumunu diizenlemeden once, fiilen mevcud olan kole
ler ne.~;Iine hiirriyet vermeyi kararla§tlrmt§ olsaydx, onlan tutanlara da 
bu koleleri bxrakmalar1m soyleseydi, o zavalhlan, gelir kaynagx olma
dan, koruyucusu bulunmadan, yeni dogan cemiyet hayatmx bozan ah
llki siikuttan kendilerini koruyacak yakm kimseleri bulunmadan terk 
etmi§ olacaktl. i§te meydanda olan, kokii derinlere inen bu durumlar
dan dolayt, Kur'an koleleri esirl~tirmek mevzuunda hi<; bir hiikiim 
vaz'etmemi§tir. Ancak §U kadanru saylemi§tir: 

«0 kiifredenlerle kar§Ila§tlgmxz vakit boyunlanm vurun, Onlan 
gucsuz bir hale getirince de, artxk bagx sxkx tutun. Sonra ya iyilik, ya 
fidye. Yeter ki sava§ agxrhklanru bxraksm.>> (Muhammed, 4) 

Bununla beraber isllm, kolele§tirilmemek mevzuunda da bir hii
kiim koymami§tir. Miisliiman devletd, duruma gore mutmele etmekte· 
serbest .btrakmt§tlr. iki taraftaki esirlerden bir k1Sml, icabx halinde kar
§Ih'kll olJrak degi§tirilir. Yahut da fidye almarak serbest bxra-kthr. Aym 
zamanda miisliiman devlet, dii§manlann pratik tatbikltma veya te
tmiiliine gore diledigini de kolele§tirebilir. <;ok <;e§itli olan kolelilk kay
naklanmn kurutulmasxyla, kolelerin sayxsx cidden azahyordu. Geriye 
kahin bu pek az miktan da miisliiman cemaatm i<;ine katarak, miis
liiman kitlenin potasmda eritiyor ve sonra da baglanm keserek hiir
riyet bah§etme yolunu tutuyordu. Koleye hiirriyet bah§ediyordu ... Efen
disiyle anla§ara;k, fidye kar§tlxgmda hiirriyet isteme hakk1 veriliyor
du. Hiirriyetini istedigi andan itibAren <;ah§ma, kazaruna, mal, miilk 
edinme hiirriyetine de sahip oluyordu. F·idyesini Odeyebilmek i<;in ba§
kasmm yanmda da cah§abilirdi. BOylece tiilen hiirriyetin dayanaklann
dan istifade etmi§ oluyordu. En sonunda da miisliimanlardan alman ze
katlardan Beyt'iil-Mal (devlet hazinesi) ona yardxm ediyordu. Aym za
manda hiirriyetini elde edebilmesi i~in, miisliimanlar ona mali yonden 
de destek oluyorlard1. Ve yine zint gibi giinlhlara keflret olarak kole 
azld etme, bu yardxm fonunun a<;tk bir ornegidir. Hata ile adam ol
diirmenin kefareti de bir kOle A.zA.d etmektlr. Bu metodla kolelik, za
manla kendiliginden ortadan kalkacaktx. f}ayet tsllm, bir defada ilga 
etseydi, §iiphesiz ki biiyiik sarsmtilar meydana gelecek ve cemiyette en 
<;ok sakxmlmasx gereken bozukluklar ba§g08terecekti .. . Bundan sonra 
isltm cemaatmda <;o~lan kolelere gelince, yava§ yava§ !slAm nizamm
dan inhirafm tiiredileridir .. . Bu bir ger<;ektir. Fakat mes'uliyet tslam'm 
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de~dir... insanlann islam nizammdan az ~ok inhiraf ettigi devlrlerd.e, 
tam olara.k tatbik edilmeyen !slam'a su~ y(iklenemez ... Daha once is-· 
llm'm tarih felsefesini anlatmi§tik. Bu inhiraftan dogan hailer, islami 
sayilmaz. Boylece islam tarihinden bir halka olarak da kabul edilmez. 
tslam hi~ degl§medi. Prensiblerine yeru prensibler de eklenmedi. .. De
gi§en sadece insanlanllr. Onlar islam'dan uzakla§tll&.r. islam'la alaka
lan kalmad1. Ve islam'm miibarek halkasmdan kopuverdiler. 

Kim tslami hayati yeniden getirmek isterse; o, _ tarih boyunca is
lAm'a intisab eden topluluklann biraktiklan yerden degil, direkt olarak 
tsiA.m'm saglam temellerinden i§e ba§lamalldu. . 

islam nizamm1, tslam i'ti:k8dm1, ister hareket bak1mmdan geli§tir
mek, is.ter nazari bakundan tahakkuk ettirmek §eklinde olsun, bu ha· 
ldkat ~ok miihimdir. islam tarihinin vaktalanm anlamak, islam'm tarih 
tezi iizerindek1 dii§iinceler konusunda gordiigiimiiz biiyiik hatadan do
layt, hakiki tslam hayati ve islam'da hareket tasavvuru konusunda gor
diigumiiz §iddetli dalalet ve hatA yiiziinden bir daha tekrar ediyoruz ... 
Bilhassa, miiste§riklerin hatall islam tarihi tedkiklerinin te'sirt altmda. 
kalan zaytf kimselerin, bu yanli§ tarih anlayt§ma aldananlann bulun~ 
masmdan dolayt tekrar ediyoruz... (Seyyid Kutub, Ft Ztlal'il-Kur'an, I. 
471-475) 

Alkoliin Sinir Sistemine Etk.ileri: 

Alkoliin ag1zdan ahnmasiyla mideye inmesi ~ok uzun siirmedigl gi
bi, midede kalmas1 da ~ok uzun siirmez. Zira mideye inen alkoliin 1/4'1 
burada, 3/4'ii de ince bag1rsaklardan kana kan§Ir. B~rsaklann iist 
klsmmdan kana karl§an alkol, fayda degil zarar saglar. Ciinkft haZJ.m 
faaliyetine tabi olme.dan sindirim yaprm§tlr. Bu duruma gore i~ki ahn
dlktan be§ da'kika .sonra kanda alkol tesbit etmek miimkiin olur. Nite
ldm bu durumdan istifade eden baz1 daireler, §ahsm sarhO§ olup olma
dl~m yaptlklan kan tahlilinden ogrenmektedirler. 

Alkoliin midede yapt1~ tahriba-t §U §ekilde a~Iklanmaktadlr: ccMi
dede alkoliin mevzii miihimdir; mide i~ zannda (mukoza) Sicakllk yan
ma hissi, §iddetli tahri§ ve agn yapar. Hiicrelerin proteinini ~okerterek 
tahrib eder ve gastrit, mide iilseri husllle gelir. Sulu alkol mahiUlleri 
tiikriik, mide, pankreas salgllanm tenbih eder. (Bu baktmdan bazllan 
tarafmdan l§tah a~1c1 olarak teklif edilmi§tir; yanh§tir.) Ciinkii alkol 
pepsin! (mide haz1m fermenti) ve tripsini (pankreas haZlm ferment!) 
tahrib eder. Bu suretle hazurunzhklara sebep olur. Midede asldi bol, ha
ZJ.m fermentleri az itraz yaptmr. Bu asit fazlah~ alkol alan kimselerd.e 
mide agnlanrun ve mide iilserinin husuliine sebep olur. Alkol, midenin 
bag1rsaga birle§tigl kiSml (pylor) tahri§ ederek midenin ge~ bo§alma
sma da sebep olur. 

Te!sir. C. lli · F . 54 
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Alkol ba~rsa~a g~ince enterit (ba.gtrsak iltihlbl) ve ishlller ile 
viicud i~in liizumlu ve ba~rsak muhteviyatmda mevcud olan gidlla
nn, vitaminlerin -bilhassa B kompleks vitaminleri- emilip viicuda 
dlhil olmasma mAni olur. 

Alkol bag1rsaktan sonra tamlmen kana dlhil olur. Deveran ile bii
tiin organlara te'sir etmeye ba§layacaktlr. Fakat uzviyet, alkolii kara
ci~erde pa~alamak, bobrek ve teneffiis yolu ile tard etmek i~in u~
IJlr ... » 

Kanda alkol tesbiti : <<Rasyonel ara§tirmalar trafik kazalarmm be
men hemen bir ~ogunda alkoliin ve sarhO§lugun ltham edilebilece~lni 
g08t.ermi§tir. Hattl 1960 da Stockholm'da toplanan ilk alkol ve trafik 
kongresi milletler aras1 mB.hiyyet almi§ ve ~ok ilgi ~ekici neticelerin 
ayd1nlatllmasma yarami§trr. Alkoliin etkisiyle vukua gelen trafik ka
zllan ve kazli oliimler hemen hemen her memlekette % 50 nin iizertn
dedir. t~ki ve sarhO§lugun sebep oldugu yiiksek oliim nisbeti, insanll~ 
alkol problemi iizerinde ~ok ciddi olarak durmaga ve sosyal kanserin 
radikal tedAvi ~lrelerini ara§tirmaya siiriiklemi§tit. 

Bundan ba§ka adli t1b bak1nundan, su~un mlhiyyeti ve su~luyu 
belirtecek endekslere de ihtiyl~ vardlr. B~ok memleketlerde kanda 
alkol ara§tmlmasi ve dozaj1 yolu ile sarho§luk testleri kanuni bir gO
rilri.iim almi§tlr. Bu bak1mdan alkol mes'elesi art1k sadece bir fizyolo
jist, hijyeriist veya toksikolog l§i olmaktan ~lkmi§tir. Bugiin bu me$' 
elede so.syolog kadar adliyeci, hlkim, avukat hattllejislAtor de ilgilen
mekte ve hisse almak mrundad1r. Yapllan anket ve istatistikler hatta 
% 9~ kazA ve kazli oliimiin alkol flclasm1 dramatlk muhayyile mah
sulii olarak gormege ve bu yolla teselli bulmaga ~ah§mak . imkAnslz
dlr ... » 

cc ... eupheslz akut bir alkol zehirlenmesinde bu ii~ hall ayird ede
cek ciddi :belirtiler mevcud de~ildlr. f}ahsi baZI faktorler, tolerans gibi 
ozellikler bu aytnffil biisbiitiin gii~le§tirir. Fakat mes'elenin matematik 
cephesl say:Ilan alkoolemi ele ahmnca bu ii~ faZI birbirinden ayumak 
olduk~ kolayla§Ir, bir litre taze kan i~inde veya piitrefaksiyona u~ra
mami§ 1~ organlarda tesbit edllen alkol miktln a§B~daki hallerl aydm
latrr.'" 

1000 de 2: Belirli sarho§luk. 
1000 de 4: Koma hali 
1000 de 5: Tam eliminasyondan once Ani olarak Oliim, tlpik alkof 

zehirlenmesi ve oUlmil. SarhO§lugun kimya yoluyla te§hisinde genel 
olarak 8.§8.~dakt kaideye uyulur : 

B1r litre kanda tesblt edilen alkol miktan, viicut a~h~nm 1 ki
logranu tarafmdan absorbe edilen alkol miktanna ~lttlr. 

Balthazart-Marcelle Lambert KA.idesl ad1 altmda amlan bu kurala 
gt>re, meSell: 60 kg. a~rllkta olan bir §ahlsta kanda haemen 1000 de 2 
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(1 litrede 2 cc) alkol tesbit edilecek: olsa, bu §8.hsm tahminen 5-6 saat 
once 60X2 = 120 c. c. alkol almi§ olmas1 laZimdlr. Bu hesap mutlak alkol 
cinsinden yapllrm~t1r. Bu mlktar 10 derecelik bir §arapta takriben 1,5 
litre, hafif bir bira (3-4 Hik) da 3-4 litre ve 50 lik bir rak1da 12 ku~frk 
kadeh kai'§Ih~dlr. 

tnsanda oldurucu doz, muhtelif ara§tmcllara gore, oldult~a farkb 
g()sterilmi§tir. Hugoumenq, Hansen ve Viellent'e gore letal doz Kg. 
i~in 6-8 gr. dir. Witmar'k, 70 Kg. ag1r1Igmda bir erkek i~in 179 - 298 gr. 
alkolun bir gun i<;inde almmasmt letal doz olarak belirtmi§tir. 70 Kg. 
1Ik bir kadm i~in aym §artlarda letal doz 154-231 gr. ve bir ~ocuk i~in 
ise, 16 gr. dtr. Kanda alkol dozaj1 tesbiti yolu He sarhO§luk te§hisi, diger 
fizik metodlar yanmda hemen en guvenilir usul ozelligtni t~tr. Bilha&
sa Witmark Mettildu bunlann ba§mda gelmektedir ... >> 

Kanda alkolun tesbitini daha ba§ka metodlarla da yapmak mftm
kundur. Hatta son zamanlarda bu metodlara b~vurulmadan nefes yolu 
ile de, kanda alkol tesbit edilmektedir. 

Alkoliin Beyln 'Ozerlndeki Etkileri: 

Alkolun sinir sistemi uzerinde yaptl~ tahribA.ta ~meden, sarhO§
luk halini~ erken veya ge~ uyanmasma yard1m eden fakoorleri de kl
saca bilmi§ olahm. 

a - Alkolun te'siri, muhtelif faktorlere tabidir. 
1 - Emilmenin surati : Alman alkolfin ge~ veya erken emllmesl 

mideye baghdtr. Bo§ olan 1bir mide, alkolu kiSa zamanda emer. Midenin 
dolu olma~u. bilhassa yagh gtdalann bulunmas1 emmeyi gu~lendirir. 
Yine bu meyanda soguk ic;kiler de emmeyi geciktirlr. Emmenin ~abuk 
olmas1, §8.hsm kiSa zamanda sarho§ oldugunu gO.sterir. 

2 - Kesif alkollu i~kiler: Bu tip i~kiler de kiSa zamanda emllerek 
sarhO§luk te'sirini gosterirler. 

3 - Vucudun atkolU sarfetme kabiliyeti : Vucud normal olarak saat
te 10 c.c. alkolu metabolize edebilecek durumdadtr. Bu durum baz1 kim
selerde daha a§agl bir §ekilde oldugu gorUlebilir. Alkol almmaya devA.m 
edildigi mudde~e kanda alkol miktan da yfikseUr. 

4 - ~ahsm alkole kai'§I mukavemeti: Ba:s kimselerin alkole kai'§l 
mukavemeti az oldugundan, kana ge~en alkol k1sa zamanda §S.hsm ze
hirlenmesine, hatta olumfine sebebiyet verebllir. 

~imdi de alkolu alan §ahsm, sarhO§l\1\k halini objektif olarak tahliJ 
etmeye ~h§8.lrm: 

b - Sarho§luk araZI ve alkol sarho§lugunun safhalan: 
. 1 - Ekstasyon safhas1 : ccAz miktarda alkol alanlard&: veya sarho§

lugun ba§langicmda, §aluslarda bir ne§'e ve hareket hall olur. Cok defa 
kederlerini unutur §akalar yaparlar. Cinsi arzular artar. Bazt kimseler
de alkol depresyon yapar. Birincl safhada yftz ve gozler ktzanr, gorme 
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hafif bulamklqu, gozler ve ka§lar iizerinde hafif ve tat11 bir a~rhk 
hissedilir; kulaklarda uguldamalar olur. 

2 - Konfiizyon Safhasi : Daha fazla alkol almmi§ tse, birinci safha 
klsa surer ve sarho§luk ba§lar, konu§ma peltekle§ir, adaleler geVljtll', yii
rurken sendelemeler olur. (Ataksi), konfiizyon safhasmdaki sarho§lar 
konu§malanm kontrol edemezler, dikkatleri zaytflamt§tlr. Gorme kuv
vetleri de azahr, duzgiin yazt yazamazlar; yiiksek sesle giiler ve konu-
§Urlar, sulanm actga vurur, garaz ve kinlerini belli ederler. Buyiikliik 
ve ovunme jestleri a§ikar belli olur. Bu devirde utanma ve s1k1lma his
leri azahr, tecaviizkar ve kaba hareketler yapabilirler ve hatta bu saf
hada sue; i§liyenler olur. Velhasil konfiizyon devrinde biiyuk his ve ha
reketlerde 'bir koordinasyon bozuklugu i§ikardtr. 

3 - Stupor Safhas1 : Alkol daha fazla te'sirini gOsterir stupor saf.;. 
has1 ba§lar. SarhO§ yan mefluc; bir vaziyyette ve hareketsizdir, _ konu§a
maz fakat heniiz §Uuru tamamiyle kaybtJ!;mami§tlr; sorulara zorla cevap 
verebilir, ismi ile c;agmhrsa seslenir. 

4 - Koma Safhasi : Fazla miktarda alkol ahnmt§ ise, sonunda de
rin bir uyku ba§lar ve §Uur kaybolur. Teneffiis ve deveran zaaf1 sebe
biyle koma devresinde olum vuku bulabilir. 

Kanda alkol nisbeti % 01 ise, birinci safha araz1 goriiliir; kanda 
alkol nisbeti % 02 ise ·konfiizyon safhas1 araz1 goriilur. Kanda alkol 
nisbeti % 03 ise stupor araz1, % 04 civarmda ise koma hali ba§lar. 
Kanda alkol seviyesi % 04 civarmda ise koma hall ba§lar. Kanda al
kol seviyesi % 05 1 bulursa olftm vuku bulur ... n 

Yukanda gec;en safhalann tedkikinden anla§Ihyor ki, alkol, §ahsa 
ve ahnd1g1 miktara gore etkiliyor. Bazllannda yalanct bir ne§'e uyanr-
ken, bazllannda da yalanc1 bir kedere s~bep oluyor. Bu safha c;ok gec
meden yerini diger bir safhaya terkeder. 0 da, §ahsm alkole a·kllm sat
tigt safha diye tarif edilebilir. Diger safhalardakiler maddeten ve ma
nen olu saytlacaklanna gore onlart tarife hacet yok. 

Yalmz, alkolden mutevellid husUle gelen (miizmin alkolizm) belir
tilerini kiSaCa ac;Iklamaya c;ah§ahm: 

c - Muzmin alkolizm : Uzun muddet alkol almaya devam eden
lerde, bir ibtila has11 olur. SarhO§luk arazlanm bu gibi kimselerde 
gormek mftmkiindur. ((Fakat baz1 defalar bu miizmin alkolizm zemini 
ftzerinde a§Irl hecmeler hus·Qle gelir ve bu hecmeler esnasmda alkolik, 
tam bir akll hastas1 olur. Mesela, muzmin alkolizm zemini iizerinde,. 
giiniin birinde ehemmiyetsiz bir sebeble ki achk, sefalet, verem, trav
malar, s1cak ve gftne§ c;arpmalan, i.i§iitme ve ate§li hastahklar te'siriyle 
Delirium Teremens, Alkol Paranoia's!, Alkol Hallusinasyonu, Bunama. 
Korsakof Deliligi ve Dipsomani gibi ak1l hastahklan zuhur edebilir.>> 

Delirium Tremens : Muzmin alkoliklerde bir anormallik ve bir has;.. 
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tahk ba§larm§ demektir. Ba§m agrtmast, heyecan ve korku duymast 
ve 1~ s1kmtllannm stk s1k ba§ gostermesi bunun alametlerinden say1llr. 
Uykusuzluklan esAs olmakla ·beraber hissi ve hayAli taraflan ~ok degi
§iktlr. Her an ruya ve hayAller gorduklerini ileri surerler.» Butun v\i
cud titrer ve harlreti yft.lrselir. Muhtelif hallusinasyonlar arasmda bil
hassa gorme hallusinasyonlan fazladtr. Etrafmda hi~ kimse bulun
madlgl anda bile, sanki yamnda birisi varm1§ ve o §ahls 'da ona kufut 
ediyormu§ gibi sesler i§itir ve ona kar§l kendisini korumaya kalkl§lr. 
Herhangi bir cismi, korktugu veya §Uphelendigi bir varllga benzetir ve 
teryAd1 ·basar. Bu devreyi ya§ayanlar gerek zaturrie, gerekse ba§ka bir 
hastallga tutulmazlarsa, iyile§meleri mumkund\ir. 

Alkol Paranoias1 : Bu hastallgm ba§llca belirtilerinden biri §iddetli 
lnskan~ll'ktlr. Bu devreyi ya§ayan bir §ahls, evinde ve yakmlannda ~e
ljitli kotu hareketlerin dondugu zehwbma kap1llr. Ona gore, ya kans1 
ya klZl veya klZ kardelji zina yapmaktadir. Bundan dolayt da aile i~eri
sinde kendisine 'kotu gozle baklld1gm1, hatta oldurmek istediklerini v~h
meder. Bu ve buna benzeyen hezeyanlarla dolu bir Alemin l~inde klv
ranmaktadlr. 

Alkol Hallusinasyonu : Bu da bilindigl gibi ortada hi~ bir madde 
yok lken, her hangi bir maddeyi var olara:k ldrak etme hastaliA'tdrr. 
Mesela alkoHk, vucudunda dola§an ku~uk hayvanlan gordugunti iddla .. 
eder. Bilhassa gortne, i§itme ve temls halluslnasyonlan meydana ~1kar. 

Korsakof Dellligi : Bu hali ya§ayan alkolikte, cinnet ile beraber 
slnir fel~lerl §ekllnde organik degi§meler olur. Belirtilerl ise §Unlardlr : 
Qok yakm bir zamanda ya§ad1g1 hayatlm unutmak, hat1ralarmda ya
mlmak ve durmadan hayll ve masallar uydurmak bunlar i~in adeta bir 
zevktir. Korsakof deliliglnin bazan iyile§tigi vakldir. 

Dlpsomani Hastallgt : «lrsen mi.isAid ve bozuk dlmagh kimselerde. 
ara s1ra bir susuzluk gibi, i~ki susuzlugu olur; nobetler dl§lnda hastalar 
normal gor\in\irler. 

Dipsomani hastallgma tutulan §ahls, gi.inlerce i~er ve bir ara l~ki
den uzaklq1r. Bu hali gorenler onun i~kiyi terkettigini zannederler. 
Fakat aradan ~ok ge~mez, yine birakt1g1 yerden devam etmeye ba§lar. 
Bu hastallga tutulanlan kurtarmak ~ok zordur. Temiz hava, bol g1da 
ve durmadan yap1lan telkin, hastayt belki kurtanr. Aksi halde mukad
deratl beklemek zorundadlr. 

Yukanda alkol\in sinir sisteml uzerinde yapt1g1 belli bqll hastallk 
ve safhalardan birka~ tanesini izaha ~ah§tlk; $1mdi de alkol\in nelere 
sebep oldugunu k1saca belirtellm : 

1 - Genel Fel~: Beyln sitilisinin attr blr §eklidir. Rllh ve asab bo
zuklugunun bqlamas1yla meydana ~1kar. Qe§itli devreleri vardlr. BU
hbsa <<Medico-Legab adl . veri len !1\t devre~e basta, ahllki buhran ge-· 
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~innektedir. Utanma perdesinin kalktlgi bu devrede, §ahtsta karekter· 
degi§imine rastlamr, her tiirlii kotu hareket beklenir. 

2 - ihtiyArhk Bunamas1 : Beyin damarlanmn sertle§Mesiyle, huc
reler dejenerasyona ugrar. Bu 1se bunamanm ba§langtctdlr. Qiinku sert
le§en damarlar normal beslenememektedir. Bu hal hA!tzanm da kaybt
na sebep olur. HayAl kurma, karakter degi§tirme, deli glbi saldlrma ve
etraft pisleme balommdan hastahk kolayca kendlni tamtmt§ olur. Bu
nun da ~itli devreleri vardlr. 

3 - Manl ve Melankoli : Bu islmler hastall~n iki Zit iSml olarak 
bilinmekte ve bu isimler altmda incelenmektedir. Qok defa bu hasta
hklar, birblrlni takip eden nobetler halinde meydana ~1ka:dar. A§tn 
hareketler yaparlar ve vurup-ktrmak arzusunu duyarla~. Qok konU§UP~ 

alAkast olmayan kelimelerle kAfiye yapmak istegine kapthrlar. Ses uyu
mu 'ba,lommdan birbirlerine · benzeyen kellmeleri dAima ters anlarlar. 
Kllnik seyrine gore her ikisinin de, ~e§itli §ekilleri vardtr. 

4 - Erken Bunama : Gen~lerde meydana gelen teessuriyet, unsi
yet ve ahlAkm bozulmast ile kendini tarut1r. Hastah~n seyri ilerledigi 
vakit, o phs1 tam bir aktl hastas1 ohu:ak gormek miimkundur. Bu has
tah~n meydana gelmesine alkolle birlikte ~hk, sefAiet, a§k ve sevdA 
gibi hailer de yardtmct olur. Hastah~n muhtelif §ekilleri ve safhalan 
vardlr. 

5 - Paranoia: Hezeyanlann devamh sistematik bir halidir. ~up
he, emniyetsizlik, korku, hA!tza ve fikir yoksunlugu ba§llca belirtilerin.;, 
dendlr. 

Du§Mam tarafmdan takip edildigi zanmna kaptldt~ndan s1k slk 
yer degi'§tirmek zorunda kahr. Bir ba§ka §ekline tutulan hastalar, gu
zellik, asalet, buyiikluk, ktskan~hk ve mucldlik hezeyAmnda bulunur-
lar~ - ·· 

..;~ (' 

··' .. \ ')> ......:: Sar'a: Nobet nobet tutan ve §Uurun kaybt lie kendlni belli 
eden blr hastabk nev'idir. Devamh sar'a tutanlarda kendilerine mah
slls bir karakter hAkim olmaktadtr. Hastabk; stkmtt, huysuzluk, ada
le kasllmalan ve be§ duyudan ·birinin onceden hissetmesiyle ba§lar ve 
blr ka~ sAnlye veya daha fazla surer. Qtrpmmalar i~inde agtza kopuk 
gelir ve buyiik bir horultu ile aytllr. Sonra da basta kendisinde muaz
zam bir yorgunluk hisseder. 

Alkol : Sinirlerde iltihab (polinevrit) ve fel~ler yapar. Sinirlerde 
bOyle bir hastallgm dogu§una .sebep de ((B)) grubu vitaminlerinln nok
sanb~ndan ileri geldigi soylenmektedir. Q\in!ku alkol alanlarda ba~r
.saktaki vltaminlerin emilmesl bozulmu§ oldugundan, yeteri derecede 

.. sinirlerln ihtlyAct kar§llanmann§ oluyor. 
Vuclldumuzu ayakta tutan organ, §Uphesiz ki kalbtir. Butun ic; ve 

dl§ uzuvlar kan sayesinde, faaliyetini saglamakta, kam ise kalb idAre 
etmektedir. Kalbin c;ah§mast bozulursa, kan da lAytktyla dol8§Ip vucll-
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dumuzu besleyemez. Demek oluyor ki kalb, vticftd makinesinin benzin 
deposudur. Borularda:ki bir tl'kamkhk hayat motorunun susmasma se
bep olur. 

Devamll alkol alanlarda kalb atl§I daima hlzhchr. Bu hlzhhk i.se 
kJSa zamanda kalbin etrafmda ya~ bezleri meydana getirir. Her uzvun 
kendisine maJhsfts olan hacim ve sat1hlan anormalle§ir ve §Shsm nor-
mal teneff\is\inii zorla§tmr. Zira kalb etrafmda yer alan yag bezleri 
sadece tenefftisii ortadan kalchrmakla kalmaz, aym zamanda damar
lann geni§lemesine, sertle§mes1ne ve tansiyonun yiikselmesine sebep 
olur. Normal ~ah§masrm kaybeden kalb, klsa zamanda durabilir. 

Alkoliin Karaciger lizerindeki Etkileri : 

<<Alkol karacigerin glikoz deposunu azalt1r, oksijenle§mesini bo
zar. Karaci~er hiicresi oksijensizli~e kar§I hassastir; karaci~er hiicrele
rinde ya~h dejenerasyon ve ya~lanma olur ki, bu siroz hastahgmm 
ba§langtcidlr. Bu safhadan sonra karaciger hiicreleri nekrozu (oliimii) 
olur. Hiicrelerin yerini ba~ dokusu ahr ki bu safhada karaci~er sert
le§mi§tir. Ve art1k siroz hustlle ·gelmi§tir. 0 halde alkol, sirozun sebebi~ 
dir. Sirozun husftle geli§inde. alkoliklerdeki gtdlslzhk (protein ve vita
min noksanh~} di~er bir sebeptir. Ve bu isbat edilmi§tir. Karacigerin 
alkolii zarars1z hale getiri.Ji a§a~daki formiilde g08terildi~i gibi alkoliin 
oksidasyonu ile olmakta ve neticede karbondioksit ve su husftle gelmek
tedir: 

CHa CH2 OH II2 CH3 CHO 

(Alkol) ·(Hidrojen Asetaldehit) 
(Asetaldehit + Su- Hidrojen = Asetaldehit) 

CHa CHO + H,O H1 CH3 · COOH 
Asetikasit Karbondioksit Su 
CH3 COOH 

Bu §ekilde alkol \in okside olarak p~alanmasmm saglam karaciger . 
i~in yiik olmadl~ saylenemez. Viictldun her hiicresine oldu~u gibi al
kol karaci~er hiicresine de d1rekt te'sir eder ve karacigerde sirozun te
§ekkiil\ine sebep. olur. Hasta karaci~er i~in alkoliin zaran qikard1r. 

Karaci~r uzviyetin her orgam gibi harika bir husftsi yap1ya sA.hip
tir. Karaci~er hiicresinin rejenerasyon (yeniden karaciger hiicresi hu
sftle getirme) kA.biliyeti yiiksektir. Tahrib olan hiicre yerine, hiicre hu
stlle gelebilir, HattA. ameliya.t ile karaci~erin bir klSml ~Ikanllrsa ge
ne karaci~er fonksiyonlannda yetmezlik belirtlleri goriilmez. Halbuki 
alkoUklerde karaci~er hiicreleri toptan zarar gormektedir. Karaciger bu
nu tel!fi etmeye ~ah§lr. E~r alkolik ba§ka bir hastahktan olmezse, ha-
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yatuun sonunda siroz olabilir. Bu husO..Su alkoliklerin otopsisindeki ka
'racigerin tedkiki isbata kafidir . . 

K1saca bu gorii§ii §oyle Ozetleyebiliriz: Yedigim1Z yemeklerden mu
him bir klsmm1 vucftdumuza yararh bir hale getirmege ve dl§andan 
gelecek zararh maddeleri, zararstz hale sevketmeye karaciger vazifeli
dir. Karaciger i~ki ile hlrpalanacak olursa, bu vazifelerini laf1klyla ye
rine getiremez; hazimsizhk artar ve do1aYISiyla anormal bir ~ah§ma. 
dogar 

Devamh alkol alanlarda karaciger kolayca bozulur ve hastalam.r. 
Bu hal ise kafi derecede besin alamama·ktan mutevellid bir hastallk
tir. Qiinkii bOyle bir duruma dii§en karaciger sertle§ir ve i~erisinde bu
lunan suzge~ damarlan vazifelerini ifa edemez hale gelir. Karacigerin 
sertle§mesiyle i~indeki damarlann kam ge~irmemesi, kalbten gelen kan
larm kanna s1zmasma vesile olur. Kan sebebiyle §i§mege ba§layan ka• 
nn, sirozla etiketi takdim eder ve ~ok ge~meden de icraatmt tamam
layarak olumle vazifesini yerine getirir. Unutmayahm ki, alkolun ilk 
ate§ edecegi yer Karaciger'dir. 

Alkoliin .Btibrek "Ozerindekl Etklleri: 

Al'kol alanlarm bobrek faaliyetlerinde, s1kl bir ~all§ma sistemi goze 
~arpar. Qunku alkol organlara yaptig. zararlan burada da yapmaya te
§e'bbiis etmd:§tir. Bunu ~ok iyi bilen -oobrek, bu k1ymetli (!) misafirini 
daha fazla i~inde tutmaya tahammiil edemez. Aksi halde diger organ
lann ba§ma gelen felaket bunun kapiSml da ~alar. Dikkat edilmi§Se, 
alkol alanlarda s1k s1k idrar ihtlyac1 va.rdlr. 

Bobreklerin bu derece vazifelerinde hassAsiyet g08termelerine rag
men alkol nefrit dedigimiz oobrek iltihabma, glikozuri dedlgimiz idrar-
da §ekere, pluri dedigimiz idd.rda cerahate ve silindlriiri ad1 altmda 
bildigimiz, idrarda anormal gorillen cisimlere yol a~ar. 

Alkoliin Tenasiil Hormonlan tJzerindeki Etkileri : 

Doktorlarm ekseriyetinin gorii§leri i~kinin. tenasiil guddeleri iize
rine yapt1g1 zarann buyiik oldugu noktasmda toplanmaktadir. f}imdi bu 
zevattan bir ka~mm gorii§iiyle mevzuumuzu a~Iklamaya ~ah§al1m: 

«Alkol alanlarda, tenasuli i§tlyak artar, fa:kat iktidar azahr . . Alkol 
fuh§u te§vik etmesi ve bir ~ok ziihrevi hastahklann bulu§ffiaSma zemin 
haZirlamasi bak1mnidan fuh§un kotu arkada§Idir. Alkol uzviyetin her 
hucresine yaptlgt gibi cinsiyet hiicreleri iizerinde de te'sir eder. Erkek ve 
kadm cinsiyet hiicrelerinde miistakbel yavruya, anne ve b~badan ge
~n vas1flar1 ta§Iyan kromozomlann tahrlbi ile iyi vas1flann bozulma
smm sebebi mldlr? · Bu husus heniiz tamam1yla aydlnlatllmarm§tlr. Fa
kat qag1da zikredecegimlz istatistlklerden anl8.§1hyor ki, alkolik anne 
ve babadan dogan ~ocuklar akli ve ahlA.ki balumdan tereddiye ugrar
lar. 
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1 - Le Grain'in 215 ayyA§ Allesinin 810 ki:}iden miirekkeb nesll 
iizerinde yaptlgt inceleme §U neticeyi verm1§tir: 

Bedeni Anzalar : 
Vaktinden once doganlar % 4,5 
Olii doganlar % 2 
Erken cHenier % 15 
Vereme miisAid % 4,5 
Verem % 7,5 
Erken olmemi§ 640 ki§inin akli bak1mdan tedkikinde : 
Ayya§ 197 
DeJenere, aptal 322 
Su~ i§leyenler · 62 
Sar'all ve histerik 131 
Ak1l Hastas1 145 

Aym ferd muhteU! kiSimlarda zikredildigt i~in yekun 640 dan faz
ladlr. 

2 - Paris'de dejenere, aptal, sar'ah, akll hastast ~ocuklara mahsus 
bir miiessesede 1000 ~ocuk iizerinde anne ve babanm alkol tutkusu nok·· 
ta-i nazanndan yaptlan tedkikte 660 ~ocugun ebewyninin birinde veya 
ikisinde mii1min alkolizm tesbit edllmemi§tir. 

3 - 1740 da ya§amt§ serseri, ayyl§, hlrs1z bir kadmm neslinden 
gelen 834 ki§iden 709 u hak:kmda yapllan a~tirmanm neticesl §OY
ledir: 

Gayri me§ru ~ocuk 
Fahi§e 
Dilenci 
Dii§kiinler yurdunda bakllan 
Su~lu 

106 
181 
142 
61 
72 

Be§inci batmdan sonra :butiin kadmlar fahi§e olmu§, erkeklerln de 
ekserisi su~ i§lemi§lerdi. 

Netice olarak §U anla§Ilmt§tlr ki; alkoliin i~ki olarak istimllinde 
zaran A.§ikardlr. !~ki i~en kimse nefsine, sthhatine, Ailesine, mllletine 
hatta be§eriyete faydah olamaz. Aksine yiik olur. Bunun i~in diinyada 
rahat ya§ama:k isteyenler haytrll insan olmak isteyenler, ondan ka~m
malldlrlar. 

Unlii Alman hekiml Koch diyor ki; «i~·kilerin mlhiyetini anlamak 
isteyenler, •bunlarda be§er i~in ne gibi fayda bulunabilecel'inl yahut te
dAvi maksadlyla i~tlecek miktann neden ibAret olacat1m veyahut da 
i~indeki alkoliin yiizde ne kadar olmas1 laztm gelecegini sonnasmlar. 
Yalruz gerek fertleri gerek cemiyetleri itibAriyle biitiin ins!niyete kar§l 

alkoliin verdigi ~e§it ~e§it cin!yetlere dair fetvA. istesinler ... ,, 
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Alkollii i~kiler, korkun~ hastahk ordusunun ~el}itli cinlyet men
bamdan ba:jka bir §ey de~dir. Sonra alkol oyle bir tlundur ki, hiir
riyeti te:jekkiiliinden evvel bogar. Qocugu ya degum veya gebelik es
nasmda oldiiriir; i~lerinden diri d::>gabilecek olursa onun da bel}igine 
musallat olur. ~ayet be§ikte'ki taarruzundan da kurtulursa ya§&r, amma 
en feci hastallklara ve en miizmin Anzalara mahktlm olarak y&§ar. 

t~enlerin viicudlanyla ruhlarl iizerindeki te'sirine gelince, kuvvet
lerini bitirlr; illetlerini arttmr, faaliyetlerlnl azalt1r, irldelerini felce 
ugrat1r, umumi ve §ahsi mes'uliyetlere karl}l l}Utlrsuz blraklr. Sonra 
frengi, verem gibi korkun~. has~ahklann zuhuruna yardlm eder; ya has
talan bir an evvel hellk eder, yahut §lfl. bulmalanna ml.nl olur.>> 

Me§hur bilgin Solivan, alkollii i~erin ayyl.§lann ziirriyetleri iize
rindeki te'sirlerini tedkik etmi§, bunlara veremlilerin, bir de i~meyen
lerin (yani saglam kimselerin) nesilleri arasmda mukl.yese yfuiiterek 
§U cetveli meydana getinni§tlr : 

Dogarken olenler 
Bir ayhk olenler 
Bir ayhktan be§ 

ayhga kadar olenler 
Bir yal}mdan be§ 

ya§ma kadar olenler 
Yaklin: 

Yiiz <;ocuga Nisbetle 

Ayyal}lann 
c;ocuklan 

5,2 
6.3 

7,7 

14,6 
45.-

Veremlilerin 
<;ocuklan 

4,1 
4,2 

9,3 
27,7 

t~meyenlerln. 
cocuklan 

2,79 
4 

4,8 

7,5 
25,39 

MO.syo Monseieur Le Grand Paris'~ alkole miibtell. 215 A.ileyi muA-
yeneden g~irmi§; ~ocuklann, 

% 21,7 dogarkan olmti§. 
% 78,6 muhtelif hastahklara yakalanDll.f olarak Ya§IyormU§. 
% 50,5 ahmak. 
% 30,8 ayyl§. 
% 27 nikris (goutte) hastahgma ve adale hastahklanna. 
% 22,7 nih.i hJlStahklara, 
% 20,4 sar'a veya ruhi krizlere, 
% 14 verem ve digeruzvi hastahklara miibtell., 
% 9,7 cAnt, 
% 6,6 ~ocuklugundan (omurilik) iltihlb1 lle hastala.nmJ.§ .. . » (') 

{1) Orner Kilt~. T1b ve lslam GOziiyle Alkol, 53 "73: Dr. Nebil et-Tavil, el-Hamr'ii ve Me
darruha ala'l-cism'i ve'l-Akl'i, 1 - 16; Neil Kessel ve Henry Walton, Alkolizm, 9·- 18. 
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tsbbn Huktlkunda t~klnln Hukinu 

B\iyiik hukUk bllgini Abdillkldir ftdeh, IslAm CezA Hukuku bakl~ 
mmdan i9k·i i~enin hiikmiinu detayh olarak §Oyle ~lkhyor : 

Islam hukuku l~kiyi kesin olarak yasaklaDU§tlr. Cilnku !slim 1~
kiyi b\itiin kot\il\iklerin anas1 olarak kabul eder. Akla, ruha, Slhhate 
ve m'llla zarar verici bir §eY olarak gorur. islam tlllk giinden beri, in
sanlara; i~kide her ne kadar -az miktarda- fayda unsuru bulunsa 
da b\iyiik zararlar oldugunu ~1klamaya dikkat etmi§ ve bu hususta 
f()yle buyurmu§tur: «Sana i~ki ve kumardan sorarlar. · De ki, her iki
sinde hem buyiik bir gunlh hem de insanlar ·i~in fayda vardlr. Gu
nlhlan ise faydalanndan daha buyiiktur.)) 

islam §eriati i~kiyi 13 asir evvel yasaklaml§tlr. t~kiyi yasaklayan 
hukumler geldigi giinden 'beri i~ki yas&gi h'iikmunu tatbik sahasma 
koymu§tur. 18. yuzyilm sonlanyla 20. yuzyllm ba§lanna degin tslim 
Ulkeleri i~kiyi yasaklamakta idller. Bu donemden itibaren bat1 hukuk 
sistemlerini uygulamaya ve islam hukuk sistemini terketmeye ba§la
dllar. 0 giinden bu yana -MISir'da oldugu gibi- i~ki m\iblh ve nor
mal kabul edilmi§tir. t~ki i~ene veya sarhO§ olana hi~ bir cezl verll
memi§tir. Ancak sarhO§ i·ken um\lmi mahallerde rahats1zhk ~1kara.nlar 
cezilandlnlmi'§tir. Eger 'hususi mahallerde bir insan i~er ve sarho§ olur
sa hi~bir mueyyide uygulanmaz. Yani M1S1r kanunlaruun koymu§ oldu
gu yasak, i~ki i~meye ve sarhO§ olmaya dair de~il, umtlmi mahallerde 
sarho§ gezinmeye dairdir. tslam'm yasaklamasma ratmen, mUsluman
lann normal kabul ettikle11i ve cezilandlrmadlidan i~i konusunda; Is
lam Ulkeleri di'§mda biiyiik ya.saklama kampanyalan ~Ilma.ktadlr. t~
kinin yasaklanmasm1 isteyen dernekler ve topluluklar her Ulkede mev
cuttur. Bu dernekler muhtelif vmntalarla !~kinin insan'.ar ilzerindeki 
buy'iik zararlanru ve topluml·ar uzerindeki kot\ilUklerini anlatmaya ~a
ll§Illa·k·tadlrlar. T1bbm; i~kinin saghk ·i~in buy\i.k bir zarar oldugunu, 
·bedene ve beyine etki edip zayiflattigmi ve bunun neticesinde de bir
~k dellli'k ve kunrhk vak'alarmm ana sebebi oldugunu, klSrrlqtumasa. 
bile neslin azalmasma, a:kll ve beden yap1s1 bakumndan dejenerasyonu
na vesile oldugunu belirtmesinden sonra, dunyanm muhtelif memle
ketlerindeki 1bU derne'kler (ye§ilay) i~inin yasaklanmast giri'§iminde 
bulunmu§lardlr. ilmen i~kinin iiretimi d\i§\irdilgii isblt edilmi§tir. B\i-· 
tiin bu hususlar islAm'm i~ki konusundaki g()r\i§iinu destekleylci fak
tOrlerdir, Y\izythm1zda yery(iziinden i~nin yasaklanmas1 konusundaki 
kuvvetli propagandalar neticesinde miisl\iman olmayan bi~ok devletler 
i~ki yasa~ru uygulama yoluna ba§ vurmu§lardlr. Amerika Birle§lk Dev
letleri yillarca i~yi b\itiin\iyle yasaklaya.n kanunlar ~lkanni§tir. tki 
yildan beri Hindistan da aym kanunu yiir\irl\ige kvymu§-tur. (1949) Bu 
iki buy\ik devlet i~kiyi tumuyle yasaklarlarken, blr~k ku~ devletler 
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de i9ki yasa~na klS1Jlen uymu§ ve umumi maha.'Jerde, giiniin muhtellf 
saatlerinde veya YJ.lm belirli giinlerinde i~ki ahnmasuu ve satJ.lmasuu 
yasaklarm§ ve muayyen ya§m altmda •kalanlarm i~ki almalanm ve sat
malanm cezAlandirmi§tlr. Biitiin bunlardan sonra diyebilirlz ki; Umen 
i~kinin insan saghgma biiyiik zararlar verdigi isb&t edJdikten sonra. 
miisliiman olmayan illkelerin ·bi~ogu bugiin l!fki yasag1ru fi'kren ka
bule haZlr hale gelmi.§tir. Yasak dogrultusundaki gorii§ler hergiin gii~
lenmekte ve .geli§mektedir. Bi~ok ·bilgin ve devrimcllerin bu yolda 
ad1mlar att1~ bilinmekted.fr. Oyle samyoruz ki, biitiin diinya mllletle- 
rinin i~kiyi kesin olarak yasaklayacaklan giinler ~k uzaklarda degil
dir. GOriiliiyor ki; 13 as1r boyunca isllm'm koydugu ~izg de yliriime
yen islAm dl§l illkeler bugiin islAm'm onemli go~lerinden birisini ka• 
bule haz1r hale gelmi§lerdir. 

Aslmda bu durum islAm illkelerinin ~abucak kendisine gelmeslne 
ve isllm'm hiikiimlerini uygulama alanma koyarak i~kiyt yasaklama
lanna veslle olmahydl. Ne var ki, miislilmanlar hAll derin bir uykuya 
dalml§ ve ~evrelerinde olup bitenlerden habersiz bulunuyorlar. Hattl 
kendilerinl bile dii§iinmekten Aclzler. Yakm bir gelecekte butiin diinya 
milletleri i~kiyi yasaklayacaklar ve bOylece :lsllm'm 13 asu evvel dAvet 
etmi§ oldugu ger!fek, tahakkuk imklm bulacakt1r, hem de isllm'a bag
lanmayan milletlerin eliyle. Hem de :lsllm'm bet· ge~e!lnden habersis 
kalan kitlelerin eliyle ... 

islAm hukukuna gore i~kinin manls1: 
t~kinin mlnlsm1 ta'ytn hususunda islAm hukuk~ulan ihtlllfildtr-

lar. imAm MAlik, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel'e g()re; sarhO§luk verlct 
§eYleri i~mek -later ach rala olsun later ba§'ka bir §eY olsun, ister iiziim 
suyu olsuri ister hurma, kuru iiziim, arpa, yulaf, pirin~ gibi diger mad· 
delerin suyu olsun -lster a11 sarhOI}luk versin, lster ~otu sarhO§luk ver
sin harlmdtr. Ebu Hanife'ye gore; i~ki sadece rak1 i~meye milnhasm:br. 
tster ~ok ister az olsun rak1 denilince i~ki kasdolunur. Ebu Hanife rak1 
ile a§a~daki §eyleri kasteder : 

a) KaynaYJ.p kopiiren ve stktlan iizUm suyu. Ebu Ytlsuf ve Mu
hammed'e gore; iiziim suyu kaynSJyip slklldiA't zaman tster ·kop\lk salsm 
ister salmaiSm rak1 olur. 

b) KaynaYJ.p ii~te ikisinden az1 giden ve sarh01Jluk veren ilzilm 
suyu. 

c) Suyla 1slatihru§ ham burma ve iiziimiin kaynatllarak slk1hp 
kopiik salan k1sm1. Kopiik salma §artl Ebu Hanife'ye goredir. Ebu Yusut 
ve Muharmmed'e gore kopiik salma §al'Ll yoktur. Hunnanm ham veya 
ol~un olmas1 arasmda fark yoktur. Ebu Hanife'ye gore; bu u~ nevi'nin 
di§mda yaptlan i~ki, rakl olarak kabul edllmez. 'Oziim suyu il~te ikisl ka· 
dar kaynattllrsa, burma ve inctr suyu Q~te ikisi gitmeyecek §eklldt 
kaynatlhrsa; bugday, arpa ve di~er maddelerden ........... ister pi1Jmi3 ister 
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ham olsun- s1kllan su; i~ki (rakJ.) olarak kabul edllmez ve sarhO§luk 
vermedigi siirece i~lmesi helaldir. SarhO§luk verirse i~ilfilgi i~in cezA
landmlmaz, ancak sarho§luk verdigi i«;in ceza.Iandmhr. Ebu Hanife'nin 
bu gt>rd§iinii serdederken delili §Udur: Rasulullah (s.a.) burma ve 
uziim kutugune i§aret ederek: ((Rakl bu iki ag~tand1r.)) buyurmu§tur. 
Yine Raswullah (s.a.) §oyle buyunnu§tur: ((Rak1 bizatihi haram kllm
ml§tlr, oteki iceceklerden de sarho§luk veren §eyler.,, 

f}u halde Ebu Hanife; raln ile sarho§luk verici maddeleri aYinnak-
tadir. Ona gore; ister az olsun, ister cok olsun rakrmn i«;ilmesi haram
dlr. Rakmm di§mda sarhO§luk veren oteki maddelere gelince; Ebu Ha
nife bunlara rakl degil, sarh~luk verici madde adm1 takmaktadir. Ona 
gore; sarhO§luk verici maddelerin i«;ilmesi halinde sopa cezAsl veril
mez. Ancak sarh~ olunmas1 halinde sopa cezas1 verilir. Ciinkii bunlar
da haram olan, bizAtihi sarhO§luk veren maddenin kendisi degil, sar
ho§luga vesile olan miktand1r. Bu ta:kdirde bir §ahsm icJtinin di§m
daki iceceklerden u~ bardak lese ve sarho§ olmasa dordiincu bardag-J 
i«;ince sarhO§ olsa haram olan dorduncu bardaktir. 

Ebu Harufe'nin rak1 ile sarhO§lugu birbirinden aYirmasmm neti
cesinde sarhO§lukla ickinin cezasm1 aYinna durumu ortaya «;Ikar. Bu 
yiizden Ebu Hanife haddin iki kls1m oldugunu one stirmektedir. Birin
cisi i~ki haddidir ve bu -ister icen sarho§ olsun, ister olmasm, ister 
az i~in ister cok i«;sin- i«;ki haddi rakl i~eye mtinhas1rd1r. ikinci had 
sarho§luk verici icecek i«;ilip de sarho§ olunursa bu had gerekir, sarho~ 
olunmazsa g~rekmez. Diger imamlara gore; i«;ki haddi birdir ve o da 
sarhO§luk verici maddeyi i~mektir. Ad1 ister rain olsun, ister bqka blr 
§ey olsun, ister sarhO§ etsin, ister sarhO§ etmesin. Cogu i«;ildiginde sar
hO§luk veren maddeyi i~en ki§iye ic;ki haddi vurulur . . Onlara gore; ~ogu 
sarhO§luk veren §eyin az1 da haramd1r. 

Uc; imannn one surdugu gorti§ islam c_iunyasmda benimsencn go
rti§ttir. Fakat biz Hanefilerin gorti§'tinti da a~Ikhyarak i«;ki ve sarhO§luk 
haddi tizerinde durmayt uygun gordtik. Kald1 ki otek:i fakihlerin tumii 
de sarho§ olan gayr-i mtislimlere had vurmamn gerektigi gorti§\inde
dirler. f}u halde bu iki noktadan sarhO§lUk haddi iizerinde soz etmek 
icabetmektedir. Diger baZI fakihler zimmilerin sarhO§ olacak kadar i~ki 
icmeleri halinde ta'zir cezasma c;arptmlacagtm one surerler. 

islam hukukc;ulanna gore, genel k8.ide §Udur : Dinleri haram say
madtg1 surece gayr-.i miislimlerin ic;ki ic;mesi mubahtir .. Bu kaide Rasll
lullah (a.s.) m §U hadis-1 §erifinin tatbikinden ibarettir: ~<Onlan dinle
riyle bqba§a bira·kmakla emrolundum.)) Lakin sarhO§luftu biitiin dinler 
yasaklarlar. Bunun 1¢11 baZI islam fakihleri, sarhO§ olan gayr-1 miis
Hmlere had vurulmasm1 .Ongortirler. Diger bazilan tse ta'zir cezas1 ve
rllmesini gerekli bulurlar. Gayr-i muslimlerin, actktan ac;1ga sarhO§ ol
masalar da i~ki i~melerl -ic;ki kendileri i~in mubah olmasma rag-
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men- hallnde tazir eezA.sm1 ong()rmektedlrler. Butun bunlann yaru
Sira tsiAm hukukunda gayr-1 miislimlere i~ki i~me miisAadeslnln veril
mesi hallnde i~tlmAi bozukluklara ve dejenerasyona, vesile olmas1 yii
ziindEm i~ki haddlnln uygulanmasiru onleyeeek bir klide yoktur. ~up
hesiz kl; miisliimanlara i~ki i~meyi yasaklay1p gayr-1 miisllmlere ya
saklamamak toplunida infisA.ha vesile olur. Qiinku onlara i~ki i~me mil
sladesl tanmd1~ takdirde tslam illkeslnde !~kinin bulundurulmasi ge
rekeeektir. Bu ise miisliimanlan i~ki l~meye te§vlk ediei blr faktor 
olaeaktlr. Ve isllm'm koydu~ i~kl yas$ prensibini kokten yxkmata 
vesile olur. Giiniimilzde pek~ok H1ristlyan ve Budist devletler kendJ 
Hiristiyan, Budist ve Miisluman vatanda§lanna i~klyi yasakladlkla
nna gore; · miisluman memleketlerin de hangi dlnden ve mezhepten 
olursa olsun vatanda§lanna i~kl i~meyi yasaklamas1 gayet tabitdlr. 

t~ki su~unun dayand1g1 iki ana riikiin vard1r: 
I - t~krii~mek, 

II - Su~ kast1. 
imlm Mllik, ~afii ve Hanbel'e gore, i~Uen maddenin adma, ana 

maddesine bakilmaksizm su~lunun sarho~!~!k veriei maddeyi i~mesi ha
Unde su~un bu ruknu ortaya ~Ikml§ olur. Onlara gore, i~Uen madde
nin uzumden, hurmadan, arpadan, bugdaydan, §eker kanu§mdan elma-
dan veya ba§ka 1bir rnaddeden ~Ikanlmi§ olmas1 onemli de~ildir. Kezl 1~1-
len maddenin, sarhO§luk veriei §eyin -fiilen sarhO§luk vermese bile-
aZI d~ harlmdir. t~ilen bir maddenin normal olarak on bardak veya 
daha faozla l~ilmesi hallnde sarhO§ edict olmas1 durumundan tek bir 
barda~m bile i~mek, sarhO§ etmese dahl harAmdlr. Bir barda~n bir 
k1snum bile i~mek yasakt1r. Co~ sarho§luk veren maddenln azmm 1~11-
mesi halinde i~me riiknii olu§mU§ sayxhr. Qogu sarhO§luk vermeyen ¥
yin aZim i~mek harlm degildir. 

Ebu Hanife'ye gore; i~ilen nesne rak1 olrnadl~ takdirde l~kl rilknu 
olu§mU§ olrnaz. Yukarda Ebu Hanife'nh: rak1dan neyi kastettiginl a~tk
lanu§ttk. Ona gore i~ilen nesne rakt olmazsa i~me rilknli olu§mallll§ sav 
yxhr. isterse i~ilen nesne sarhO§lUk veriei olsun ve fiilen sarhO§ etsin. 

tslam hukuk~ulan arasmda lttifAkla kabul edilmektedir kl; i~ki ~~
me riikniiniin olu§mast i~ln. i~klnin sarhO§luta vesile olmast §art detfl
dir. t~ilen miktlnn sarhO§ edlcl olmast imklnstz dahl olsa su~un or
taya ~1kmas1 i~in, yalmzea i~ki i~mek yeterlidir. Qiinkii harlm olan bl
zltlhi l~kl i~mektir. t~nen nesne sarhO§luk veriel olmadt~ takdirde, sar
hO§luk verdltl zanmyla i~llse bile eezA gerekmez. Aneak i~en kil}i gil
nAhklr olur ve 'bu, kendisllle ~abb1 arasmdadtr. SarhO§luk veren mad
denin i~ilmi§ olmast §8.rtt1r. Eter l~llml§ degilse had gerekmez ancat 
ta'zir gerekir, esn\r ve ha§ha§ gl'bl. Sarho.,luk veriel madde l~me yolu
nun dl§mda a~za ve kanna glrmi§ olsa bile i~ki haddi vurulur. Sar
ho.,luk vericl maddeyi, yemete katmak veya hamurla yoturmak gibl. 
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SarhO§luk verici madde; ana ozelliginl korudugu siirece -renk. 

koku, tat ve etki- su Ue kan§tlnirm§ olsa bile haramchr. ~ayet sarh9§ ... 
luk vericl madde, biitiin ana ozelliklerini tamamiyle yitirecek §ekllde 
suya kan§tmlacak olursa, kan§un miiskirattan sayllmaz. Ebu Hani:fe, 
~:fit ve Hanbel'e gore su kabul edllir. Mallki mezhebinde kuvvetli bir 
gt)rii§ uyarmca; sarho§luk verici madde iyice kaybedilmi§ olsa bile ka
rl§lm miisrikAttan sayl11r ve harAmchr. 

Su~lunun i~ki su~undan mes'ul tutulmasl i<;in, it;ilecek maddenin 
bogazma veya karnma Ula§masl kAfidir. it;ilen madde bogazma gir
mezse -;;.,gzma doldurup sonra t;Ikanrsa- it;ki it;mi§ saYllmaz. Maliki
lerle Hanefiler; sut;lunun sut;u i§lemi§ saY1lmas1 i~in a~z yoluyla mide
ye ula§masml §art ko§arlar. Eger sarho§luk verici madde burun veya 
damar yoluyla (§Innga etmek gibi) mideye ula§acak olursa had vu
rulmaz. Qiinkii §iiphe soz konusudur. ~iiphe haddi durdurursa da ta
bii ta'zir cez8.s1m onleyemez. ~afii mezhebinde ise ii<; gorii§ varchr: Bi
rinci gorii§, Malikilerin gorii§iinii benimser. ikinci gorii§e gore; i~ki ag1z 
yoluyla mideye ula§masa bile ba§ka yollarla ulR§tl~l takdirde had vu
rulur. U<;iincii gorii§, damarlara §mnga Ue enjekte edilmesine haddln 
gerekmiyecegini, burundan intikal halinde haddin gerekecegini kabul 
eder. 

Hanbeli mezhebinde ise iki gorii§ vardlr : Bogaz yoluyla mideye ula- · 
§an sarho§luk verici maddeye had vurulur. -Ag1z yoluyla Icmek ve 
burun yoluyla akltmak gibi- Enjekte yoluyla mideye ula§an sarhO§luk 
verici maddeye had gerekmez. ikinci gorii§ ise, her iki halde de had vur
mak gerektigini belirtir. 

RakiYI veya sarhO§lUk verici maddeyi, susuzlugu gidermek i<;in i~en 
kimse, ~su Ierne imkam bulundugu halde- it;ki it;mi§ saYillr. Fa,kat 
ltederini de:f'etmek i~in it;mek zortmda ve mecburiyetinde kalan kimseye 
had vurulmaz t;iinkii zaruret vard1r. Ancak ta'zir cezas1 verilir. ((Kim 
de mecbur kallrsa a§ln gitmeksi2Jin icecek olursa ona giinah yoktur.» 
tkrah olunamn durumu da aymd1r. ikrah ister maddi olsun, ister rna
nevi. Qiinkii Allah'm Rasulii ((Benim iimmetimden hata, unutma ve 
zorland1~ §e:Y' ba~§lanml§tlr.)) buyurmul}tur. Oldiiriicii susuzlugu gider
mek i<;in i~i it;en kimsenin durumu ihtil8.flld1r. Mallki ve ~afii mezhe
binden kuvvetli bir gorii§ ile Hanefi rnezhebine gore susuzlugunu def
etrnek i<;in (oldiiriicii) it;ki it;en kimseye had gerekrnez. 

imam Ahmed ibn Hanbel ise; susuzlugu gidermek tcin birtaklm 
maddelerle karl§lk olarak icen kimselerle, susuzlugu gideren rnaddeler
le kari§tmp icen kimseler arasmda !ark gozetrnektedir. Birincislne had 
cezas1 ongoriiliirken ikincisine bir §eyi gerekli bulmaz. Qiinkii zaniretl 
de:f'etrnek i~in icrni§tir . 

. ick:iyle tedavi konilsunda ihtila:f vardu. Malild ve ~fii mezhebinde 



864 lBN KES!R (Ciiz: 2. Stlre: 2: 

kuvvetli olan goiiil}, i~kiyle tedavi yoluna bqvuran kimseye 'had vurul
masmt ongorur. Fakat hasta vucudunu i~kl ile ovul}turursa had gerek
mez. Allah Rasulunden nakledilen bir hadis-1 l}erifte l}Oyle buyurUlur ;. 
«Kim i~kiyle tedavi olursa Allah ona l}itl vermez.>, -

((Muhakkak ki, Allah benim ummeUmin derdinin devA.smt; ona Jta
ram klld1~ l}eylere vermemi§tir.» Ebu Hanife tedavi i~in kullamlan 
i~kinin mubah oldugu gOiiiljtindedir. imAm Ahmed ise, tedavi i~in dahl. 

-~lsa i~ki i~menin haram oldugunu ve had vurulac$m ifade eder. 
' i~kinin muba'h, sarhO§lugun haram oldugunu soyleyenlere gore; sar
hol}luk i~in had gerekir. Bu hustis gayr-i mtislim ve Hanefilerin soyle
digine gore l~ki dtl}l sarhO§luk verici maddeler i~in soz konusudur. i~ld 
mubah olmazsa vurulan had sarhO§luk haddi degil, i~ki haddidir. ister
se l~ki tumuyle sarhO§ edict olsun. ~u halde sarhO§luk ic;kiden sonra ge
len bir derecedlr ve ic;kinin bir neticesidir. Bunun ic;in sarhol}luk su
~unun rtikiinleri arasmda ic;ki suc;unun rtikunlerinin bulunmast gerek
ti~l gibi, J~menln sarhO§luga kadar varmast icabeder. Suc;lu sarho§ ol
mak i<;in ic;ki i~mese bile, i~ilen madde sarhO§luga vesile olmaymca ne 
lc;meye, ne de ~arho§luga had icabeder. 

Su~lu .sarhol}luk verici maddeyi, sarho§ edecegini bile bile ic;er ve 
sarho§ olunca sarho§luk haddi vurulur. ic;k1 fiilen sarho§IU~ vesile ol
dugu miiddetc;e az bile ic;se had gerekir. Keza suc;lu sarhO§ olmak fs
temese dahl sarholj oldugu mudd~e, had tatbik olunur. Qtinkti suc;lu
nun ic;tlgl nesnenln sarhO§luga vesile olac$m bilmesi gerekir. Haddl 
gerektiren sarho!JlUk konusunda ihtilA.f vardtr. Ebu Hanife'ye gore; sar
ho§luk akh izale eden haldir. SarhO§ ki§l az veya c;ok hi~bir §eY d~u
nemez. Gokle yerl, kadmla erkegt tefrik edemez. 

Ebu Ytisuf ve Muhammed'e gore; sarhO§ hezeyamn haklm oldugu 
ki§idir. Dellllerl ise §U A.yet-i celile'dir: ((Ey iman edenler, siz ne dedl
ginizi bilinceye kadar sarho§ iken namaza yaklqmaytmz.» ~u halde ne 
dedigini bilmeyen kil}i bu A.yetin hukmu geregince sarhO§tur. Ebu Yllsuf 
ve Muhammed'in gorti§il diger Jmlmlann goiii§iine uymaktadtr. 

Bil" kil}i, rakl ic;tigi veya lc;tigi maddenin sarho§luk verdigini bile 
bile ic;erse sue; kasd1 mevcud demektir. SarhO§luk verici maddetaln c;ogu
nun sarhO§ edict olacagtm bUmeden ic;en kimseye, ic;ttgl madde sarhO§ 
etse bile had vurulmaz. Keza. sarhO§luk verlcl bir madde olmadl~ zan
myla sarhO§luk vericl bir maddeyi ic;en kimseye had vurulmaz. KezA. 
sarhol}luk vericl bir madde olmadt~ zanmyla sarhO§luk verici blr mad
deyll~en klmseye had vurulmaz. Bu durumda .sL4~luya ceza yoktur. is
terse sue; buyiik bir hatA. veya tedbirsizlik sonucu olsun. Qilnku kastth 
suc;un olabilmesl i~ln; fiilde kasdm bulunmast l}artttr. Suc;lu, lcklnin 
harA.m oldugunu ·bilmeden ic;erse sue; kasdt olmadt~ kabul edillr. is
terse ic;ilen nesnenin sarho§luk verici oldugunu bilsin. LAkin ic;ki su-
c;unda; mtisluman memleketlerde dogup yeti§mi§ olan bir kimsenin; ic;-
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kinin haram oldugunu bilmemesi mazeret olarak kabul edilmez. Qiin
kii ~inin miisliimanlar arasmda dogup biiyiimesi prensib olarak ic;ki 
yasa~ndan haberdar olmast ic;in yeter. Fakat miisliiman olmayan iilke
lerde dogup biiyiiyen ki§inin ic;kinin haram oldugunu bilmedlglni iddia 
etmesi mazeret olarak ka;bul edilir. ic;kinin haram oldugunu gerc;ekten 
bilmedigi sabit olursa ceza verilmez. Lakin imam Malik cezayt bilme
menin huccet olarak one siirebilecegini kabul eder. tc;kinin haram ol
dugunu 'kaJbul edilmesini bilmemekle beraber cezasm1 bilmeme iddiasJ 
kabul edilmez. '· 

ic;ki ic;menin cezasl : 
tmam Malik ve Ebu Hanife'ye gore ic;ki ic;en kimseye seksen deg

nek sopa vurulur. tmam Hanibel'in de bu gorii§te oldugu bir rivayette 
naklolunur. Bir ba§ka rivayete gore tmam Hanbel'in ve imam ~atii'nin 
de ic;ki haddinin sadece kirk degilek oldugunu beyan ettikleri ifade edi
Ur. Lakin ic;ki ic;en kimseye -devlet reisi uygun gordiigii takdirde-- sek
sen degnek sopa vurulmasmda adi gec;en imamlar bir beis gormezler. 
Bu takdirde ic;ki haddi kirk degnek olmakta ve geriye kalan miktar ta• 
zir cezas1 hiikmiine gec;mektedir. Ebu Hanife'ye gore; sarho§luga ic;ki ce
zwrun ayrusi verilir. Ona gore seksen degnek; hem ic;ki, hem de sar
hO§luk haddidir. 

islam hukukc;ulannin ic;ki haddinin miktan konusunda fa rkh go
rii§lere sahip olmalanmn nedeni Kur'an-1 Kerim'in ic;ki cezasm1 kesin 
olarak. ta'yin etmemi§ bulunmasldir. tc;ki haddini Kur'an-1 Kerim kesin 
olarak ta'yin etmedigi gibi saha:benin ic;ki ic;in vurulacak had konusun• 
da bir gorii§ iizerinde lema; etmi§ olduklarm1 belirten kesin pir rfvayet 
de yoktur. Kur'an-1 Kerim her ne kadar ic;kiyi yasaklan1I§Sa da, A11ah 
Rasulii, ic;ki haddi ic;in bir sm1r ta'yin etmemi§tir. Bazan az bazan c;ok 
sopa vurdugu variddir. Lakin kiirkiin iizerinden sopa vurmad1g1 bilin
mektedir. Hz. Ebu Bekir doneminde ic;ki haddi k1rk degnek olarak vu
rulmu§tur. Rivayet edilir ki, Hz. Ebu Bekir, Ashab-1 Giizine, Hz. Pey
gamberin ic;ki iQin kac; sopa vurdugunu sormu§ ve onlar da ktrk sopa 
vurdugunu nakletmi§lerdir. Ebu Said el-Hudri ve Hz. Ali (r.a.) den nak
ledilen bir rlvayette Rasullulah (a.s.) m ic;ki ic;in kirk degnek vurdugu 
belirtilir. Hz. Orner doneminde ic;k·i konusu bir hayli kari§lk bir durum · 
almt§ ve bunun iizerine Hz. Orner, ashab ile lsti§are etml§tir. Bu lstl
§are esnasmda Abdurrahman ibn Avf demi§ ki; tc!c;kiye en az haddl 
tatbik et ve seksen de~ek vur.,, Hz. Orner, i~ki haddinin seksen deg
nek oldugunu, Hz. Halid'e, ~am'daki Ebu Ubeyde'ye yazt ile bildirml§
tlr. Rivayet edildlglne gore bu isti§are esnasmda Hz. All (r.a.) §Oyle de
mi§ : <c!~ki ic;ene seksen degnek vurulmalld1r. Qiinkii i~ki i(:en sarho~ 
olur. SarhO§ olan hezeyan eder, hezeyan eden iftira eder ve iftira edene 
seksen degnek sopa gerekir.)) Muaviye ibn Rakka§'dan rlvft.yet edilir kl, o 
.§Oyle demi§. rBen Hz. Osman (r.a.) a Ukbe oglu Velid'in getirildigine 
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§ahid oldum. Uef ki§i onun hakkmda §ehadet etti, birisi i~ki i~erken gor
di.igi.inu, digeri kusarken gordugunu soyledi. Bunun uzerine Hz. Os
man Hz. Ali'ye buna had vur diye emir verdi. Hz. Ali, Cafer oglu Ab.;. 
dullah'a buna had vur, diye buyurdu. Abdullah eline kirbac1 ald1 ve Uk
be'ye vurmaya ba§ladi. Hz. Ali, kirbac1 saytyordu. Kirka ula§mca ye
ter, dedi. ((Hz. Peygamber ktrk sopa vurdu. Ebu ~kir kirk sopa vurdu, 
Orner ise seksen sopa vurdu. Hepsi de siinnettir. Ama ben bunu tercih 
ediyorum.>> 

Hz. Ali (r.a.) den §oyle dedigi rivayet edilir: «Ben bir ki§iye had 
vurup da olmesi halinde ic;imde hic;bir his duymam, ancak ic;ki haddi 
miistesnadtr. Eger ic;ki haddinden bir kimse olurse onun diyeti gerekir. 
Ciinku Raslllullah (a.s.) b~ze ic;ki haddinin seksen olduguna dair bir 
sunnet birakmarni§tir.» 

!slam hukuk~ularmdan; ic;ki haddinin seksen degnek oldugunu 
s6yleyenler sahabenin bu miktarda lema' ettigim kabul etmektedirler. 
Bilindigi gibi lema' yasal kaynaklardan birisidir. i~ki haddinin klrk deg
nek oldugunu soyleyenler Hz. Ali (r.a.) nin Velid ibn Ukbe'ye kirk deg
ne.K vuraugunu, Hz. Peygamberin kirk ve Ebu Be'kir'ih kirk, Omer'in 
seksen degnek vurdugunu ve kendisinin ise kirki tercih ettigini soyle· 
yen rivayetini gosterirler. Bu gorii§ taraftarlan Hz. Peygamberin fiili· 
nin bir huccet oldugunu, ba§kasmm fiili ile onun fiilinin terkedilemiye
cegini, Hz. Peygamberin fiiline muhalif 'bir icma'm yaptlamtyacagmi, 
Hz. Ebu Bekir'in Ali'nin yaptigt gibi kirk degnek vurdugunu belirtir
ler. Hz. Omer'in vurdugu fazla miktan ise, devlet reisinin gerekli gor
dugii zaman uyguladtg-J ta'zir cezas1 olarak degerlendirirler. 

Prensib olarak had cezalan, af, sulh ve iskatl kabul etmez. Allah'a 
ait ha:klan ilgilendiriyorsa bunu kimse affedemez, kaldlramaz. ic;'ki had
di tamamen AJlah'm hukukunu ilgilendiren bir had oldugu ic;in fert
lerin veya toplumun onu iS'kat veya affa hakk1 yoktur. Biz imam :;;afii' 
nin gorii!jiinii ka:bul edecek olur ve haddin klrk degnek oldugunu, artan 
miktarm ta'zir oldugunu benimser isek, devlet reisinin ta'zir olarak ka; 
bul ed'ilen miktiln tamamen veya k1smen affedebilecegini belirtebiliriz. 
Ciinkii ~eriat, devlet reisine ta'zir suc;Iarmda cezAYI ve suc;u affetme 
ha:kk1m vermi~tlr. Fakat had olarak kabul edilen miktan af veya iskA.t 
imkam yoktur. · 

Fukaha tarafmdan ittifakla kabul edilmektedir 'ki; sarhO§ aytlm
caya kadar ceza tatbik olunmaz. Ciinkii ceza uslandlrmak ve engellemek 
ic;in konulmu§tur. SarhO!j ise, kendisine ne yap1Idlg-Jru tamamen farke
demez. Baz1 fakihlere gore; aytlmadan once sopa vurulursa hiikiim ye
rlni bulmu!j sayllmaz ve haddin yeniden tatbiki gerekir. Diger baZI fa
kihler ise, su~lunun sopamn vurulma:s1 anmda, durumu aYJrdedip et
medigi arasmda fark gozetirlet. Eger aytrdedecek durumda ise hiikmiin 
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yerini buldu~unu, ayirdedemiyecek durumda ise cezanm tekrft.rlanaca
tuu belirtirler. 

!~ki ve sarhO§luk suc;unda; suc;lar birden fazla olursa ve birinin htik
mu tatbik edilmemi§ ise - ister hakkmda hiikiim verllsin ister veril
mesin- suclar; cezalardan birisinin tatbikinden once i§lenmi§ oldu~ 
miiddetce ic ice girerler. Ve sadece birinin tatbiki ile kifayet edilir, fa
kat cezanm tatbikinden sonra sue; tekrarlamrsa yeni bir had icabeder. 

tcki suclarmda tedahiil iic baklmdan miimkiin olabilir: 
a - Miiteaddit su~larm cezas1, cezamn infaz1 amna kadar i~ i<;e 

girebilir. 
b -- Sarho§luk su~unun cezas1 ile icki cezasmm suc;u ic; ice gire

bilir. Mesela bir z1mmi sarhO§ olur ve sarho§luk icin gereken ceza uy
gulanmazdan once miisliiman olur ve ic;ki i~erse bu durumda sarho§luk 
haddi ile i~ki haddl ic; ice girer. Hanefilere gore; i<;ki haddi ile sarho§luk 
haddi §U tiir vak'alarda yine tedahul eder. Bir §ahiS sarho§ olsa ve sar
hO§lu~a dair hiikiim uygulanmazdan once rak1 ic;se bir tek had vur• 
makla yetinilir. 

C - !cki haddi ile kiSas olarak yapilan oldiirme haddi iC il;e girer. 
01diirmenin bir insanm hakkma ka~Ihk olmasiyla Allah'm haddinin 
tatbiki arasmda bir fark yoktur. Mesela bir ki§'i ic;ki icse ve evli oldugu 
halde zina yapsa veya ic;ki ic;se ve bir §ahsi oldiirse, sadece oldiirme ce
zAsi tatbik olunur- ve icki ic;in ceza gerekmez. <;iinkii her cezadan mak
sad uslandirma ve di~erine engel olmaktir. Oldiirme halinde ise engel 
olmanm gere~i olmad1~1 gibi, oldiirmenin altmda kalan cezanm tat
bikinde uslanduma soz konusu olmaz. Ebu Hanife, Malik ve Hanbel'e 
gore; haddin me§ru' kilmdi~I gaye ve fayda ortadan kalkmca uygulan
masl gayr-1 me§ru olur. 

!mam earu•ye gore; katl cezasi, kendi altmda kalan cezalan iskat 
etmez. Bunun lc;in oldiirmeden once tiim cezalarm infaZI gerekir. Me
sela bir kl§l ic;ki lc;er, h1rs1zhk eder ve evll oldu~u halde zina ederse, ic;kl 
icin sopa vurulur, h1rs1zhk ic;in eli kesilir ve evli olarak zina etti~i ic;in 
~ldiiriiliir. 

Ebu Hanife ve Hanbel'e gore; i<;ki haddi oliim cezasmm dl§Inda di
~er hicbir ceza ile kesl§Jllez. imam Malik'e gore; iCki haddi iftira had
diyle kesl§ir, cunku her ikisinin gere~i de aymdrr. Ona gore genel kaide 
§udur : Hadlerin ·gereklerl birle§ince, hadler de tc ic;e girer. 

Sopa cezasmm uygulanma §ekll : 
Sopa cezas1, aym zina cezasmm uygulandtgi gibi uygulamr. Baz1 

fakihlere gore tcki icmekten dolay1 had vurulan kimsenin elbisesi so
yulmaz. Qiinkii icki haddi hadlerin en hafifidir, had vurulan ki§inin 
elbiselerinin iizerinde b1rakarak durumun hafif oldugunun izhan gere-



868 iBN KESIR (Cilz: 2. Sllre: Z' 

kir. Lakin kuvvetli gorii§ i~ki haddi ile diger hadlerin infaz1 arasmda 
bir fark olmad1g1 konusundad1r. ~eriatl gonderen yaratlci, farkhh~ sopa 
sayismi azaltmakla gostermi§tir. 

Baz1larma gore; muhtelif c1nsten hadler birle§tigi zaman en son 
i~ki haddi vurulur. QO.nku i~ki haddi tilavet olunmayan vahiy veya ic
ma' ile sabit olmu§tur. ~u gorii§; Ebu Hanife'ye aittir. Lakin baz1 fakih
ler i~ki haddinin diger hadlerden onceye ahnacagtru kabul ederler. Fa
kat te'hir edilmesi halinde te'hirin herhangi bir etkisi EOz konusu ol
maz. Bu gorO.§ ~afii ve Hanbel'e aittir. Onlar hafif cezadan once daha 
hafifi uygulamay1 ongorurler. imam Malik'e gore; hafifle ag1r cezanm 
one veya sonraya a1Inmas1 arasmda bir fark gozetmez. Devlet yoneti
cisi hangisini isterse once onu uygular. (l) 

Bap§lamak 

Sana ne infak edeceklerini de soruyorlar. De ki <dhtiya~lanruzdan 
artam.n Bu ayetteki ( #' J.i ) kelimesi mansub ve merfu' akunmu§
tur. Her i'ki okunu§ da guzel, dogru ve birbirine yakmd1r. ibn Ebu Hatim 
der ki; bize babam ... Yahya'dan nakletti ki, ona §U haber ula§ffil§: Muaz 
ibn Cebel ve Sa'lebe Rasulullah (s.a.) a gelmi§ler ve deml§ler ki; ey Al
lah'm Rasulu bizim mal olarak kolelerimiz ve ailelerimiz var. Bunun 
O.zerine Allah Teala «Sana ne infak edeceklerini soruyorlar.n ayetini 
inzal buyurmu§. Hakem de der ki; Miksem, ibn Abbas'tan nakletti ki, o 
<<Sana ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiya~lanndan artam.)) 
ayetini ailesinin ihtiya~ duydugu klSlmdan artaru, demek oldugunu bil
dirrili§tir. Abdullah ibn Orner, Miicahid, Ata, ikrime, Said ibn CO.beyr, 
Muhammed ibn Ka'b, Hasan, Katade, Kas1m, Salim, Ata el-Horasani, 
Rebi' ibn Enes ve ba§ka bir~ok ki§inin buradaki ( .,.c...J' ) kelimesinin 
fazlahk anlamma geldigini soyledikleri rivayet edilir. Tavus, bu keli
menin her §eyden kolaya gelen, Rebi' ibn Enes ise maim en guzeli ve 
en sevimlisi demek oldugunu soylerler. DolayiSiyla mana yine fazlallk 
demek olur. 

Abd ibn Humeyd tefsirinde der ki; Bize Hevze ibn Halife ... Ha
san'dan nakleder ·ki; o bu ayet konusunda o §oyle demi§tir: Mallm zorla , 
dagitlp sonra halktan oturup dilenmendir. Bu anlama delalet eden bir 
rivayet de ibn Cerir'in naklettigi §U hadistir: Ali ibn Muslim ... Ebu 
HO.reyre'den nakletti ki; o §oyle demi§tir: Adamm biri; ey Allah'm Ra
sulii benim yammda bir dinar var. infak edeyim mi? dedi. Rasulullah; 
onu kendin · i~in infak et, dedi. Adam, bende bir ba§kas1 daha var, de
yince Rasulullah; onu ailen i~in infak et, dedi. Adam, bende bir ba§· 
kas1 daha var, deyince, ~ocugun i~in infak et, dedi. Adam bir ba§kasJ 

{ 1) Abdiilkadir 'Odeh. et-Te$;i'iil·Cinaiyyii'l islami, II. 496-513, Kahire 1964; Tiirk{!e {!evi
risi, Akif Nuri, istanbul· 1980. 
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. ' 
daha var deyince, Rasillullah (s.a.), en iyisini sen gorilrsiin -buyurdu. Bu 
hadisi M'iislim Sahih'inde rivayet eder. 

Yine Muslim, Cabir'den tahri~ eder ki; RasUlullah (s.a.) bir adama 
§oyle buyunnu'§ : Once kendinden ba§la ve nefsine sadaka ver. Eger bir 
§ey. artarsa Ailene sadaka ver. Eger A.llenden bir §ey artarsa yakmla
nna ver. Eger yakmlanndan bir §ey artarsa ooylece ~evreye ver. 

Ebu Hiireyre (r.a-.) de der ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu: Sa
dakanm haytrliSI, rahatllkla ~1kanlandu. Yuksek el, al~ak elden daha 
haytrlldu. Sana ihtiyac1 olandan venneye ba§la. 

Bir ba§ka hadiste §oyle buyurulur : Ey Ademoglu, fazlahklanm har
caman senin i~in daha haytrll, tutman ise t:enin i~in daha §erlidir. An
cak kendi g~indigin kadanndan dolayt kmanmazsm. 

Sonra denildi ki; bu ayet ze·kat. A.yetiyle neshedllmi§tir. Ali tbn Ebu 
Talha ve Avfi, ibn AbbAs'tan boyle rivAyet ederler. Ata el-HorasAni ve 
Suddi de bOyle deml§lerd1r. Sonra denildi ki; bu ayet zekat Ayetiyle nesh 
degil beyA.n edilmi§tir. Mucahid ve digerleri .bOyle derler ki bu en uygun 
i~h tarz1d1r. 

«Diinya ve A.hiret konusunda iyice dii§iinesiniz diye Allah size Ayet· 
lerini a~Ikllyor.>> Yani; Allah size nas11 bu hukumleri a~Iklami§, izAb 
etmi§ ve bir bir saymi§Sa, diger hukumlerini, va'd ve azablanm da a~Ik
lar ki dunya ve ahiret konusunda iyice dii§'iinesiniz. AU tbn Ebu Talha. 
ibn Abbas'tan nakleder ki, o bu ayete, diinyamn zevAlini ve tenAs1ru, 
Ahiretin ihmal ve bak:asm1 dii§iinesiniz diye mana venni§tir. ibn Ebu _ 
HAtim de der ki; bana b8Jbam ... Sa'd'dan nakletti ki; o §Oyle demi§ : 
Ben Hasan'm Ba~ara suresindeki '«Diinya ve Ahiret konusunda iyice du
§Unesiniz diye» ayetini okuduktan sonra §oyle dedigine §ahid oldum : 
Bu Ayet dunyarun bela, imtihan ve fena yurdu oldugunu, Ahiretin ise 
bakA ve ceza diyan oldugunu bilmek i~in du§iinmeleri gerektigini bil
dinnektedir. KatAde, ibn Cureyc ve digerleri de bOyle demi§lerdir. Ab
diirezzAk:, Ma'mer'den o da Katade'den bu ayet konusunda §Oyle dedigini 
nakleder : Ahiretin diinyadan iistun oldugunu bilesiniz diye. KatA.de blr 
bqka rlvA.yette de Ahiretl ·bu dunyaya tercih etmeleri i~in, §eklinde tef
sir etmi§tir. 

«Ve sana yetimlerden soruyorlar. De ki; onlar i~in islahta bu
lunmak haytrhdlr ... ,, tbn Cerir der ki; bize S'ijfyA.n ibn Veki', tbn 
AbbA.s'm §oyle dedigini nakleder : Allah T~la'nm En'Am stireslndeki : 
•Yettm erginlik ~agina ulqmcaya kadar _en iyi §eklin d1§mda malma 
yakla§maym., (En'Am., 152) Ve tsrA. suresirideki ««Yetimin mahna er
glnlik ~agma ulqmcaya kadar en g'(lzel §eklln dt§mda yakla§maytn. 
Ahdi yerine getirin. Dogrusu verilen ahidde sorumluluk varchr.» (lsrl, 
34) Ve NisA siiresindeki «Yettmlerin mallann1 hakstz yere yiyenler 
kannlanna ancak at~ t1kam1§ olurlar. Zaten onlar ~llgm ate§e atl· 
lacaklarchr.>, (NisA, 10) A.yeti nAzil oldugunda, yanmda yetim bulu-



870 iBN KESiR (Ciiz: 2. Sure: t 

nanlar onun yeme~ini kendi yemeklerinden, i~ecegini kendi i~ecekle
rinden aytrdtlar. Yetimin yeme~i artt1g-t zaman kal<hnyorlardl. Son
ra yetim ya o yeme~i yiyor veya yemek bozuluyordu. Bu ise onlara 
agtr gelmeye ba§lad1. Rasillullah (s.a.) a durumu anlatmca Allah 
TeAll <<Ve sana yetimlerden soruyorlar. De ki onlar i~in islAhta bulun
mak daha hayirhdtr. Eger kendileriyle birarada ya§arsaruz onlar si
zin karde§lerinizdir.)) Ayetlni inzal buyurdu. Boylece yetimlerin yemek
lerini ve i~eceklerini kendi yiyecek ve i~eceklerine kan§ttrdllar. Ebu 
Davtld, Nesei, tbn Ebu Hatim, ibn Merduyeh bu hadisl bu §ekilde riva
yet ederler. Hakim ise Miistedrek'inde muhteli! yollarla AU ibn SAib' 
den bu hadisl rivayet eder. Ali ibn Ebu Talha da Ibn Abbas'tan rlvA
yet eder. Keza Siiddi, bu hadisi, Ebu Malik ve Ebu SA.lih kanahyla 
Ibn Abbas'tan, Murre kanahyla da Ibn Mes'tld'dan nakleder. Bu Aye
tin sebeb-1 niiztllii konusunda Miicahid, Ata, ~a'bi, ibn Ebu Leyla, Ka
tlde ve seleften, haletten ·b~ok kl§i bu §ekilde rivayet etml§Ierdir. 

((De k1 onlar i~in islahta bulunma.k haytrlldir. Eger kendileriyle 
birarada ya§arsaruz onlar sizin karde§lerinizdir.>> Yiyeceklerini yiye
ce~inize, i~eceklerini i~eceginize kari§tlrmamzda bir beis yoktur. Ciin
kii onlar sizin din karde§lerinizdir. Bunun i~in Allah Teall lyetin 
devammda <<Allah bozguncularla islAh~I olanlar1 bilir» buyuruyor. Ki
min niyetinin bozuk ve maksadmm fesad oldugunu ve kimin de is
lAb etmek niyetinde oldugunu Allah ~ok iyi billr. 

<<Eger Allah dileseydi sizi muhakkak zahmete sokard1. ~ilphe yok 
ki Allah Aziz'dir, Hakim'dir.» Eger Allah dileml§ olsayd1 sizl sikmtiya 
sokar \te zorlard1. Ancak Allah size kolayhk ve bolluk dileml§, en guzel 
bi~imde yeti~lerle birarada ya§amamzi mi.iblh kllmi§tir. <<Ve yetimln 
malma en guzel §ekilden ba§ka yakl&§maym» buyurmu§tur. Fakir ola
run ma'rtlf bl~imde onun malmdan yemesine cevlz vermi§, zengin 
olanm da bedelini Odemek §8rt1yla yiyebilecegini belirtmi§tir. tll§lal- .. 
lah bu konunun a~Iklamas1 Nisa stlresinde gelecektir. Gi.ivenimiz A}.: 

lah'adtr. 

221 - lman edinceye kadar putperest kadtnlan ni
kahlamaym. lmAn eden bir cAriye puta tapan bir kad1n-
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dan -oho§unuza gitse de- daha iyidir. lman edinceye ka~ 
dar onlan puta tapan erkeklerle de nikah ettirrneyin. 1man 
eden bir kale, -ho§unuza gitse de- puta tapan erkekten. 
daha iyidir. Onlar sizi cehenneme ~agmrlar. Allah ise cen
net'e ve magfirete ~agrr1r ve ogiit als1nlar diye insanlara 
ayetlerini ~~a bildirir. 

inanan ve §irk K~an Kadmlar 

Allah TealA putperest kadmlarla evlenmeyi mti'minlere haram kl
hyor. Aynca §ayet ayetin umumi OlU§U kasdedilmi§se kitabi olsun, put
perest olsun biitun mti§rik kadmlar bu Ayetin hi.ikmu i~erisine gir·
mektedirler. 

(Bu Ayetm umumi olan hukmu MAide suresinin be§inci Ayeti U& 
tahsi.3 edilmi§tir.) 

Ali ibn Ebu Talha, «imAn edinceye kadar putperest kadmlan ni
kAhlamaym.» ayeti hakklnda, ibn AbbAs'm; Allah Teall ehl-i kitAb" 
tan olan kadmlan bunun du~mda tutmu§tur, dedigini rivayet etmi§tir. 

MucAhtd, ikrtme, Said ibn Cubeyr, Mekhul, Hasan, Dahhak, Zeyd 
ibn Eslem, Rebi' ibn Enes ve ba§kalan da bOyle demi§lerdir. Bu ayet 
ile sadece (putperest) mti§riklerin kasdedildigi, ehl-i kitA·b'm tama-
rmyla kasdedilrnedigi de soylenml§tir. Mana bu durumda 'birtnciye ya
kmdu. Allah, en iyi bilendir. 

ibn Cerir'in, Ubeyd lbn Adem kanahyla ... ~hr ibn Hav§eb'ten 
naklettigi rivAyete gore, Abdulah ibn Abbas der ki: RasUiullah (s.a.} 
imanll muhaclr kadmlarm dl§mda bir tak1m kadlnlarla evlenmeyt ya
sakladl. tslAm'dan ba§ka bir dine mensub olan kadmlan da haram kll
dl. Allah Teala: ((Kim de imam inkAr ederse yaptlklan bo§a gitmi§tir.» 
(Miide, 5) buyurma.ktadir. Bunun uzerine Talha ibn Ubeydullab yahu
di bir kadlnla, Huzeyfe ibn el-Yemman da ruristiyan bir kadmla nikah
landl. Orner ibn el-HattA\:b buna o kadar ofkelendi ki neredeyse onlann 
uzerine at1Iacaktl. Talha ve Huzeyfe : Ey mu'minlerin emiri, ofkelenme~ 
bajanz, dediler. Hz. Orner (r.a.) : Eger onlan bo§amak helal olsaydl .. 
tnuhakkak ki niklhlanmalan da helal olurdu. Ama ben onlan stzden. 
haklretle aytraca~, dedi. · 

Bu, hadis garlb oldugu gibi Hz. Omer'den bOyle bir olaym sldM" 
olmas1 da garibtir. Ebu Ca'fer tbn Cerir Taberi; ehl-1 kitlb'tan kadlnlar
la evlenmenin mubAh olduguna dlir lemA' bulundugunu hiklye ettik
ten sonra Hz. Orner lbunu balk miisluman kadmlardan uzak durmasm 
diye ya da bunun dl§lndaki bqka sebeplerle hO§ ka!1Ilamamt§tlr, diyor. 

Ebu Kureyb'ln ... f}aki·k'den rlvlyetine g<:h'e; o §oyle demi§tlr: Hu
zeyfe yahudt ·bir kadmltl evlendi. Bunun iizerine Orner 'kendisine ((Onu 
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sahvenneslnb yazdl. Huzeyfe Omer'e: ((Onun (evlenmenln) harAm ol-· 
dugunu mu iddia ediyorsun?, oyleyse onu serbest birakaytm?>> diye kar
§Ihk verdi. Hz. Orner §Oyle cevap verdi: ((Onun hari.m oldugunu iddil 
etmiyorum, faka.t iben onlardan fuh§a meyyAl olanlan, almaruzdan kor
kuyorum. Bu hadisin isnA.d1 sahihtir. HilA.l de ... Salt'den benzer blr 
rivAyet1 nakleder. 

lbn Cerir der ki; MUsA. tbn AbdurralunAn ... Zeyd ibn Vehb'ln t()yle 
' dedigmi ·Qildirdi: Orner ibn el-HattA.b: <<Miisliiman erkek hlristiyan 

kadmla evlenebilir, fakat hlristiyan erkek miisliiman kadtnla. evlene
mez.)) dedi. Bu ha.disin isnad1 birincislnden daha sahihtir. 

Ylne ibn Cerir der ki: ishft.k el-Ezraki'nln ... Cablr ibn Abdullah' 
dan rivAyetine gore Ra.sulullah (s.a.) : 

«Biz ehl-i kitA.b'm kadmlanyla evlenebiliriz, ama. onlar bizim ka
dmlanmizla. evlenemezler.>> buyurdu. ibn Cerir sonra §Oyle der : Bu 
hadisin isnAdl hakkmda bS.Zl §eyler Soylemni§se de bU gorii§iin dogru
lu~ hakkmda. icmA-1 iimmet bulundugu i~in sbz (fetvA) bununladtr. 

ibn Ebu HA.tim der ki; Muhammed tbn ismA.U'in... Meymlln ibn 
Mihri.n'dan rivA.yetine gore, Abdullah 1bn Omer, «tmA.n edinceye kadar 
'putperest kacbnlan nikAhlamaym>> ayetine dayanarak kitilb ehli ka
dmlan nikA.hlama.ktan hO§lanma.zdt. 

Buhlri §oyle der : i·bn Omer : «Kadmm Rabbl lsA'dlr)) demenden 
daha biiyiik bir §irk tanlrmyorum.)) derdi. 

Ebu Bekr el-Hallll el-Hanbeli der ki: Muhammed ibn HA.nln'un 
tshA.k ibn :lbri.him'den, a.ynca Muhammed ibn Ali'nin .sAlih tbn Ah· 
med'den rivft.yetlerine gore o ikisi, Ebu Abdullah Ahmed ibn Hanbel'e 
cctmA.n edinceye kadar putperest kadmlan niklhlamaym)) ayetini sor
dular, o da: «Putperest arapla.nn mii§rik kadlnlandlr)) dedi 

«tmln eden . bir cariye puta tapan bir kadmdan -o sizln hO§U· 
nuza gitse de- daha iyidlr)) ayetine gelince; Siiddi §oyle der : . 

Bu Ayet Abdullah ibn Revaha hakklnda nazil oldu. Abdullah'm 
siylhi (zenci) bir cA.dyesi vard1. Onu, klzarak tokatladt sonra ·endl§e 
ettl ve RasUiullah'a gelip olaYl ha:ber verdi. Rasulullah kendisine: ceO, · 
nedir?)) (hangi dlndendir?) diye sordu. Abdullah: «Oru~ tutar, namaz 
kllar, abdest allr, Allab'tan bB.§ka ilA.h olmadl~na ve senin Alla.h'm Ra
stllii olduguna ~hA.det eder)) diye cevap verdi. Rastllullah : «Ey Ebu Ab- · 
dullah bu kadm mii'mlndir.>> buyurdu. Bunun iizerlne Abdullah : «~nl 
hak lle gOnderen (Allah'a) yemin ederlrn ki muhakkak onu AzM eder, 
evlenirim.)) dedi ve 80yledigml yapt1. 

Bunun iizerine baZl miisliimanla.r <<CA.riyesiyle evlendl» diyerek onu 
kmadllar. Onlar (cA.riyeleri) mii§riklerle nikA.hlamak iSterlerdi, kendi~ 

- leri de soyuna ral'betle onla.rla (miil}riklerle) nikA.hlanmak 1sterlerd1. 
Bunun iizerlne Allah. TellA. : «tmA.n eden bir kole, -hOijunuza gltse de-
puta tapan erkekten, daha iyidir.>, A.yetlnllndirdi. · 
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Abd Ibn Humeyd, Ca'fer ibn Avn kanahyla ... Abdullah ibn Orner' 
den rivAyet eder ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 

. ((Kadmlar1, guzellikleri sebebiyle nikahlamaym; olur kl guzelliklerl 
onlan helak eder. Kadmlan mallan i~in nikahlamaym; olur ki mallan 
azdmr. Onlan dinleri i~in nikahlaym. Muhakkak ki siyah, kiSa sa~h 
dindar bir cariye daha tistundtir» Hadisin senedlnde yer alan Abdur
rahman ibn Ziyad el-Ifriki zaytf bir ravidir. 

Buhari ve M~lim'd,e varid olan Ebu Hureyre'den mervi bir hadiste 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurur: 

«Kadm dort §ey i~in nikAhlarur : Mall, soyu, gU.zelligi ve dini i~in, 
sen dindar olaru· tercih et, ellerin bereketlensin.» 

Miislim'de de Cabir'den rivayetle bu hadisin bir benzeri vard1r. 
Yine Mtislim'de ibn Omer'den rivAyet edilen bir ·hadiste Rasftlullah 

(s.a.) : 
«Diinya bir mald1r (meta') dunyarun en haytrh mah da sAliha bir 

kadmdlr» buyurdular. 
Allah Teala buyuruyor : «Iman edmceye kadar onlar1 puta tapan 

erk~klerle nikah ettirmeyin. Mti§rlk erkekleri, mu'min kadmlarla ev
lendirmeyin.» Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-1 kerime'de : ccBunlar . . 
onlara helAI degildir. Onlar da bunlara helal olmazlar.>> (Mumtehine, 
10) buyurmaktadir. 

Daha sonra Allah TeMa buyuruyor ki : «lman eden bir kole, -ho
§Unuza gitse de- puta tapan .erkekten, daha iyidlr.» Habe§li ·bir kole 
de olsa, mu'min blr erkek, reis ve zengin olan muljrikten daha haytrh
dlr. 110nlar sizi cehenneme ~ag-tnrlar>> . Onlarla birlikte dii§up kalkmak 
ki§iyi diinya sevglsine, diinya mah toplamaya ve diinyayt ahirete tercihe 
siirfikler ki bunun da sonu vahbndir. «Allah ise cennete ve magfirete 
~ag-tnr, §eriatl, emirleri ve yasaklan ile ve ogut alsmlar diye insanlara 
ayetlerini a~Ik~a bildirir.>> 

-----tzAHI---

Mii§riklerle evlenmenin abkammdan bahs eden Ayetin tefsirinde 
RAzi, Yahudi ve Hiristiyanlara m~rik denip denmeyeceglni ara§tln
yor: 

'O~unc'li mes'ele. Bilginler m'li§rlk IA.fzmm ehl-1 kitlb'tan klfirleri 
de l~ine allp almad1~ konusunda ihtilAfhdirlar. Blr k1Sm1 bunu redde
derken ulemtnm ekseriyyeti rnii§rlk lafZlrun i~ine ehl-i kitAb'tan kA.fir
lerin · de girecegi kanktmdad1rlar. Buna bir~ok yonden delil getlrmek 
miimkiindur. Birlncisi Allah TeA.lA.'nm §U kavl-i celilidlr : ccYahtidiler 
deddler ki; Uzeyr Allah'm ogludur, H1ristiyanlar da dediler ki; Mesih Ai
lah'm ogludur .. . >> Bu ayetin sonunda Allah TeA.la §6yle buyurmakta-
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d1r : ((Allah onlarm kO§tuklan §ir!kten mU.nezzehtir.>> Bu Ayet, Yahftdi 
ve Hlristiyanlann mti.§rik olduklarmi tasrih etmektedir. 

ikincisi; Allah Teala'mn §U kavl-i celilidir: ((Allah kendisine §irk 
ko§ulmasmi affetmez. Bunun di§mda kalam diledigi i~in affeder.» Bu 
ayet-i kerime de gOsteriyor ki §irkten ba§ka butU.n gU.nA.hlan Allah af
feder. Eger Hiristiyan ve Y.ahudi'lerin k\.ifrii §irk olmasayd1 bu ayet ge
regince Allah Teal~a onlan da butunuyle affedecekti. Bu gorii§ ba.t1l 
olduguna gore, Yahudi ve H1ristiyanlarm k\.ifriinun §irk oldugunu OA"
rendik. 

O~uncusu; Allah Teala'mn §U kavl-i celilidir : ((Allah ii~unc\.isiidlir 
diyenler k\.ifretml~lerdir.» Onlar ya \.i~l\.i Sifatm veya \.i~l\.i za.tm varh~
na inanma:ktadular. Birincisi batlld1r. Bu gorii§ bltil olduguna gore, 
biz Huistiyanlann k\.ifretmelerinin sebebini; birbirlerinden ayn, kadim 
u~lu zatm varhgm1 kabul etmi§ olmalarmda gor\.iyoruz. Bunun i~in on
lar soz uknumunun isa'ya h\.ilul edebilecegmi, hayat uknftmunun Mer
yem'e htilul edebilecegini caiz gorm\.i§lerdir. Eger uknum adm1 verdik
leri bu §eyler kendiliklerinden kaim olan zatlar olmasaydi, onun bir zat
tan bir zata g~mesine cevaz vermezlerdi. Oyleyse onlar kendiliginden 
kaim, ezeli ve kadim zatlarm var oldugunu soylemektedirler. Bu ise §irk
tir ve birden fazla ilahlarm varhgm1 soylemektir ki, onlarm mti.§rik ol
duklanm g6sterir. H1ristiyanlarm m\.i§rik olduklan sabit olduguna go
re; zarftri olarak Ya'hftdilerin de boyle olmas1 gerekir. QU.nku aralannda 
bir aymm gozetmek mumkun degildir. 

DOrdiinc\.isu; Rasulullah (s.a.) dan rivayet edilen §U vak'adlr : 0, bir 
emir ta'yin ederken buyurmu§tur ki : Mti.§riklerden bir gruba rastlad!
gm zaman onlan isHim'a davet et. Eger icabet ederlerse kabul et, k~l
mrlarsa onlan cizyeye ve zimmet akdine ~ag1r. Eger bunu kabul eder
lerse sen de kabul et ve onlardan vazge~. Bu hadiste cizye ve zimmet 
akdini kabul edenlere m\.i§rl'k ad1 verilml§tir. Bu da gosteriyor ki Zim
miye m\.i§rik adt verilir. (Fahreddin Razi, Tefsir el-Kebir, VI, 56) 

--- -oOo---· - -
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222 - Sana adet halinden de soruyorlar. De ki: 0, bir 
ezadrr. Onun ic;in adet halinde kadinJannizdan aynlm. Te
mizleninceye kadar onlara yakla~mayin. !yice temizlendik
leri vakit, Allah'In size emrettigi yerden onlara vann. Siip
hesiz ki Allah; hem c;ok tevbe edenleri sever, hem de c;ok 
temizlenenleri sever. 

223 - Kad1nlann1z sizin ic;in bir tarlad1r. 0 halde tar
laruza dilediginiz gibi vann. Ve kendiniz ic;in onceden -iyi 
ameller- gonderin. Bir de Allah'tan korkun. Ve bilin ki 
siz, !?iiphesiz O'na kavu~acaksrmz. iman edenleri miijde-
le. 

Kadmlann Adet Hali 

imam Ahmed der ki; Abdurrahman ibn Mehdi'nin ... Enes ibn Ma
lik'ten rivayetine ,gore Yahudiler kadmlarla onlar haYJ.zh iken birlikte 
yeyip i~mezler ve evlerde bir arada bulunmazlardl. Ashab-1 Kiram, Rasu
lulah (s.a.) dan bu durumu sorduklannda Allah Te!la : <<Sana adet ha-

. linden soruyorlar. De ki : 0, ;bir ez!d1r. Onun i~in adet halinde ka
dmlanmzdan aynlm, temizleninceye kadar ,onlara yakla§maYJ,n)) ayeti
ni indirdi. Ayeti bitirince Rast1lullah (s.a.) : 

<<Nikah (cim!') hari~ her §eyi yap1ruz,) buyurdular. Bu haber ya
hudilere ul&§mca, ccbu adam, bizim durumumuzdan muh!lefet etmedik 
hiQbir §ey b1rakmak istemiyor)) dediler. 

Useyd ibn Hudayr ve &bbA.d ibn Bi'§r gelerek : ccEy Allah'm Ra
.sftlu, yahudiler §Oyle §Oyle diyorlar. Adet halindeki kadmlarla cim!' et
meyelim mi?,, dediler. Rast1lullah (s.a.) m yftzft oyle degi~ti ki, onlara 
k1zd1gm1 sand1k. ikisi ~1kt1klarmda Rasftlullah (s.a.) a sutten (ma'mftl) 
bir hediye geldi. Rasftlullah (s.a.) bu hediyeyi pe§lerinden gondererek 
onlara ikri.m etti. BOylece Rasulullah'm kendilerine k1zmad1gm1 anlami§ 
oldular. 

Bu hadfsi Miislim de Hamm!d ibn Zeyd tbn Seleme'den riv!yet et
mi§tir. 

Onun i~in, . cc!det halinde kadmlanmzdan aynhnl) !yetinden, ccNi
kA.h (cima') hari~ olmak uzere her §eyi yapm1z)) h!disine binaen ferc 
kasdedilmektedir. Bu sebepledir ki; !limlerden bi~ogu ya da ekserisi 
fercin dl§mda olmak tizere !det gOren kadma yakl&§manm caiz oldugu 
gOii.i§ftndedirler. 

Ebu Davt1d da §Oyle der: Bize ~a'bi'nln ... Umare tbn Oarab (vey& 
Ourab) dan rivayet ettigine gore, halas1 Hz. Ai§e'ye, birimiz Met gorur, 
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kendisi ve kocas1 i~in bir tek yataktan ba~a yatak 'bulunmazsa (ne ya
pahm) diye sorduk. 

Hz. Ai§e §oyle dedi : ,,sana RasUlullah (s.a.) m ne yaptl~m haber 
verey1m: (odaya) ,gfrdi, namaz klld1g1 yere -Ebu OO.vud der ki: Evi
nin mescidini, namaz kllman yerini kasdediyor. -ge~ti ve gozlerine uy-

. ku basmcaya ve kendileri soguktan rahats1z oluncaya kadar oradan ay
rtlmadl. Sonra «Bana yakla§» buyurdu. Ben : ccHaytzhytm» dedim. 0 : 
<cAyaklarmt a~» buyurdu. Ben aya;klanm1 a~tlm, 0 da yana~m ve gog
siinii ayag1ma koydu. Ben de iizerine egildim, nihayet 1smdt ve uyudU.>> 

Ebu Ca'fer ibn Cerir diyor: Bize ibn Be§§ar ... Ebu K1labe'den yazl11 
olarak nakletti ki Mesruk Ai§e'ye gitmi§ ve : Rasulullah'a ve ailesine 
selam olsun, demi§. Hz. · Ai§e : Merhaba, ho~geldin ey Ebu Ai§e diye 
kar§thk vermi§. Ona izin vermi§ler ve Hz. Ai§e'nin yanma girmi§. Sana 
bir §ey sormak istiyorum, ama utamyorum, demi§ ve Ai§e. : Ben senin 
annenim, sen de benim oglumsun deyince Mesruk: <<E§i adet goriirken 
kadmm kocast i~in ne vardtr?» diye sorm11§ Hz. Ai§e de : Kadmm fer
ci dt§mda her§ey, diye cevap vermi§. 

Yine ibn Cerir Humeyd'den rivayet eder ki... Mesruk §Oyle dedi : 
Hz. Ai§e'ye : ccKadm haytzh iken kocasma ne helAldir?>> diye sordum. 
Hz. Ai§e, cima' hari~ her· §ey, dedi. Bu rivayet ibn Abbas, Miicahid, 
Hasan ve ikrime'nin kavlidir. 

Yine ibn Cerir, Ebu Kiireyb kanahyla ... Meyrnun lbn Mihran'dan 
rivayet eder ki Hz. Ai§e ·ona : izarm ustiinde olan diye cevap vermi§· 
tir. 

Hz. Ai§e §oyle der: Rasululah (s.a.) hayxzb iken bana emrederdi 
ba§ml ytkard1m. Ben hay1zh iken kucag1ma (gogsii) yaslarurdx ve Kur, 
an okurdu. 

Yine Hz. Ai§e'den rivayet edilen sahih bir hadis-i §erif'te Hz. Ai§e 
:?Oyle der: 

((Ben haytzh iken; (yemekte) kemikten ett agztmla kopanr, Ra
.sulullah (s.a.) a verirdim, o da benim agz1m1 koydugum yere agzmi 
koyard1. Bir §ey i~er ve o'na verirdim, o da benim i~tigim yere agz1m 
koyard1 ( i~erdi) >> . 

Ebu Davud Miisedded kanahyla ... Halas'm §oyle dedigtni nakleder: 
Ben Hz. Ai§e'nin §Oyle dedigini duydum: · 

1<Ben haytzh olup temiz degilken Rasiilullah (s.a.) ile bir tek l>rtii 
i~lnde olurduk. Eger benden ona (bedenine) bir ~ey bul8,$Irsa sadece 
oray1 yxkard1. E~er elbisesfne bir §ey bula§Irsa sadece bula§an yeri 
ytkar ve o elbiseyle namaz ktlarlardi.» 

Ebu Davild'un, Said tbn Abdiilcebbar kanahyla ... 'Omfuu Zerre'den 
naklettiglne gore Hz. Ai§e (r.a.) nin : 

<<Ben hay1z gordiigiim zaman, yataktan hasxra ·inerdim, Rastllu.'.lah 
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(s.a.) lle haytzdan temizleninceye kadar yakmlq1p, birle§mezdikll sO
ziine gelince, bu Raslllullall'm ithiyatma ve temizligine hamledllmeli-
dir. . 

Ba~Jkalan da dediler ki; ortiiniin altmdaki hArif; hay1zh iken kadmla 
mii~eret koca.sma helaldir. Nitekim Buhari ve Miislim'de, Meymllne 
Bint el-Haris'den rivayet edUen bir hadis-i §erif'te §Oyle denir: <<Rasll
lullah (s.a.) haytzli iken hammlanndan birine yaklqmak istediginde 
ona ortiinmesini (izar giymesini) emrederlerdi.)) Hadisin Iafz1 Buhan• 
nindir. BuhAri ve Miislim'de buna benzer bir rivayet Hz. Ai§e'den men:
k11ldiir. 

tmA.m Ahmed, Ebu DA.vlld, Tirmlzi ve tbn MA.ce, A'IA. kanallyla ... 
Abdullah tbn Sa'd el-AnsA.ri'den rivA.yet ederler ki o, Ras11lullah (s.a.) a. 
ccKadm haytzli iken ondan bana ne helaldir?)) dlye sordugunda Efendi
miz: cctzA.nn iistiinde·ki.ll buyurmu§tUr. 

Yine Ebu Davlld, Muaz ibn Cebel'den rivA.yet eder kl, o §Oyle de
mi§tir: ccRaslllullah (s.a.) a, e§im haytzli iken bana nesi helA.ldir?)) diye 
sordum. Raslllullah : cctzann iistiindeki. Ama ondan da sakmmak ve· 
~ekinmek daha efdaldirll buyurdular. Daha once de ge~tigi gibi bu, Hz. 
Ai§e, tbn AbbAs, Said tbn el-Miiseyyeb ve f]iireyh'den rivayet edilml§
tir. 

Bu ve benzeri hadisler kadlnm izanrun iistiindeki klsrmrun kocasi
na helal oldugu gorii§iinde olanlarm delilidir. Bu, f]afti mezhebindeki . 
iki kavilden biridir . . Ayr1ca Iri.k'lllann birf;Qgunun ve diger fakihlerin 
tercih ettigi gorii§ de budur. Bunlann bu gorii§lerinde hareket nokta
larma gelince : tzA.r cinsiyet orgammn hemen · ftevresi olup alimlerin 
haram oldugunda lema' ettikleri cinsiyet orgam ile yakm temasa se
.bep olabilecegi cihetle izar'm kapatt1g1 oolge de haram sayilrm§tlr. 
Aynca bunu yapan ki§i giinah l§lemi§ olur. Allah'a tevbe ederek bagi§
lanmasim dilemelidir. Keffaret gerekip gerekmedigi konusunda iki gO
rii§ va:rdlr : 

Birinci kanaate gore, keffaret gerekir. Nitekim tmA.m Ahmed ve· 
Siinen sahlpleri ibn AbbAs tari'kiyla naklederler ki, Raslllullah (s.a.) 
<ckansi haytzh iken ona yakla§an kimse bir, ya da yanm dinAr tasadduk 
eder.>} buyurur. Tirmizi'nin lafz1 ise : ccEger klrrmZI kan olursa bir di
nAr, san kan olursa yanm dinar.>> §eklindedir. 

Yine tmAm Ahmed, tbn Abbls'dan rivayet eder ki Raslllullah (s.a.) 
haytzli iken hammma yaikla§an kimseye bir dinar, kan kesilip de heniiz. 
gusi.il etmeden yakla§&n kimseye de yanm dinar keffaret verdirml§tir. 

tkinci gorii§; f]afii mezhebinin yeni ve sahib gorii§ii olup, Cum
hllr'un kavlidir. Buna gore; keffaret gerekmez, sadece Allah'a tstigfir
da bulunulur. Qiinkii onlara gore; bu hadisin merfll' olu§u sahib de
~ldir. Daha once de g~tigi g~bi hadis merfll' olarak da, mevkllf olarak 
da rtvayet edilmi§tir. Hadis imamlanndan f;Qguna gore sahib olan, ha-
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disin mevkuf olarak rivayetidir. Allah Teala'run <cTemizleninceye kadar 
onlara yakla§maym.>> kavli ((Adet halinde kadmlann1zdan ayrllm.>i kls· 
mmm tefsiridir. Bu A.yet; hay!zli oldugu surece kadmlara cimA' ile yak
ta§manm yasaklanmas1d1r. Bundan anla§llan da ldet kesildiglnde cl·· 
mlm het81 olmas1du-. 

Allah Teala'nm <<lyice temizlendikleri vakit size emrettigi yerden 
onlara gidin)) buyrugu, Y1kand1ktan sonra tema.sta bulunmanm men
dub oldugunu gOstermektedir. 

tbn Hazm ((tyice temizlendikleri vakit Allah'm size emrettigi yer
den onlara gidin.)) ayeti sebebiyle her adetten sonra cimam vacib oldugu 
gol'ili}une varml§tlr. Fakat bu konuda onun dayana~ yoktur, <;·ftnkii bu 
yasaklamadan sonra varid olan bir emirdir. Yasaktan sonra gelen emir 
konusunda fl·klh usulii bilginlerinin gOrii§leri degi§iktir. Bir k1Srm us\il 
bilgini, yasa.ktan sonrakJ emrin vi1cli·b baJklmmdan mutlak gl!bi oldu
~u saylerler ki; bunlar, Ibn Hazm'm cevA.bma muhta<;tlrlar. 

Bir k1Bml da emrin miitbah olu§ anlamma geldigini soyleyerek emir
den onceki yasaJklamanm vi1cubu kald1ran bir karine oldugunu fieri 
si1rmektedirler ki, bu da §iiphelidir. De11lin dayandinlabilecegi nokta 
§Udur, emrin gerektirdigi hU.kiim yasaklamadan onceki hale dondiiri1-
liir. Eger vacib ise hukiim de vacib olur. «Haram olan aylar <;1klnca ar
tlk m\i§rikleri buldugunuz yerde olduriin ... >> (Tevbe, 5) A.yetinde oldugu 
glbi. Mubah ise, hukum de miibah olur. «ihrA.mdan <;tklnca avlanm.>> 
(MAide, 2) <CNamaz bitince yeryuziine da~hn.)) (Cum'a, 10) ayetlerin
de oldugu gibi. Deliller bu goru§te birle§mektedir. Bunu Gazali ve 
ba§kalan hikA.ye etmi§ ve muteahhirin imamlanndan bir klsmt da bu 
g{)rii§ft tercih etmi§lerdir, ki sahih olan bu g()r~tur. 

Kadm adetten keslldigmde gusletmedik~e, ya da guslun §artlan 
uyannca, gusul yapmak imkans1z ise, teyemmiim etmedik<;e hell! ol
madl~ konusunda fllklh bilginleri muttefiktirler. Yalruz Ebu Hanife; 
a.detin en uzun suresinde bitmesi halinde birle§menin -ki ona gare bu 
sure on g\ind\ir- kan kesildigtnde, sadece karun kesilmesiyle helAI ola
c&gl, gusle ihtiyA~ bulunmayacag1 garu§\indedir. 

thn Abbls ((Temtzleninceye kadar onlara yakla§rna}'ln>> Ayettnin, 
kanamadan temizleninceye kadar <dyice temtzlendikleri vakit>> Ayetinl 
de su ile iyiee temizlendikleri vakit §eklinde tefsir etmektedir ki MiicA· 
hid, lkrtme, Hasan, MukA.til tbn HayyA.n, Leys tbn Sa'd ve ba§kalan da 
bOyle tefsir etmi~lerdir. tbn A·bbas, Mucahid ve baztlan ((Allah'm size 
emrettigi yerden onlara gidin>> A.yeti hakkmda §Oyle der: c<Yani fereden. 
Ondan ba§kasma teolv\iz etmeyin, bundan ba§'ka bir §eY yapan haddi 
tecAvuz etmhj olur.>> 

tbn Abbas, Mucahid ve tkrime ((Allah'm size emrettigi yerden on
lara gidin>) ayetini aynlmamzl emretti~ §eklinde anlamt§lardu. tierde 
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gelecegi gibi burada arkadan miinasebetin haram kllmdl~ma delalet 
vard!r. 

Ebu Rezin, ikrime, Dahhak ve baz1Ian «Allali'm size emretti~i yer
den onlara gidin1>> ayetini, haytzll olmay1p temiz olduklannda onlara 
gidiniz §eklinde anlam1§lard!r. i§te bunun i~indir ki, Allah Teala : 
~~~iiphesiz ki Allah (miinasebet tekrarlandl~1 ta:kdirde) giinahlardan 
~ok tevbe edenleri, hem de eziyet ve pisUklerden -ki bu eziyet ve pislik 
yasaklanmi§ olan haytzh kadma yaklqmakt1r- ~ok temizlenenleri, 
saJkmanlarl sever.,, buyurma·ktad1r. 

«Kadmlanmz sizin i~in bir tarJad1r.>> ibn Abbas der ki; Hars 
( .. .; _,.:-ll ) Tarla; do~um mahallidir. <<0 halde tarlamza diledi~niz 
gi•bi varm. ,, Bu konuda varid olan hadislerde de ge~ti~i gibi, bir tek 
noktadan olmak §artlyla ister on taraftan ister arka taraftan dilecli~i-
niz gim tarlamza vann, demektir. · 

Buhari diyor ki, Ebu Nuaym ... ibn el-Miinkedir'den nakleder ki~ 
o Cabir'in : <<Yahudiler : E~er ki§i kans1yla arka taraftan cinsi miina
sebette bulunursa ~ocuk §8.§1 olur derlerdi, bunun iizerine «Kadmlanmz 
sizin i~in bir tarladlr. 0 halde tarlamza diledi~iniz gibi vann.>> ayetl 
naz:il oldu.>> dedi~ini duydum demi§tir. Miislim ve Ebu Davud da aym 
hadisi Siifyan el-Sevri'den rivayet ederler. 

ibn Ebu Hatim der ki, Yunus ibn Abdii'l-A'la ... Cabir ibn Abdul- · 
lah'tan haber veriyor ki, o §6yle demi§ : Yahudiler miisliimanlara : <<Kim 
kans1 arkas1m donmii§ olarak onunla miinasebette bulunursa ~ocuk §R· 

§1 olur.)) demi§lerdi. Bunun iizerine Allah Teala: «Kadmlanmz sizin i~in 
bir tarlad1r. 0 halde tarlaruza d~ledi~iniz gibi vann.)) ayetini indirdi. 

Bir hadis-i §erif'te ibn Ciireyc, Rasulullah (s.a.) m : ((Fercden ol
duktan sonra, onden veya arkadan ... >> buyurdugunu bildirir~ 

Behz ibn Hakim ... babasmdan nakleder ki, dedesi §Oyle demi§: 
•Ey Allah'm Rasulii, kadmlanm1zm neresine var1p, neresine varmaya
Lim?)) dedim. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) ·: << (0) senin tarlandir, 
tarlana dlledigin g:ibi var. ~u kadar ki yiiziine vurma, ~irkin oldu~unu 
sayleme. Sadece yatakta onu terket)) buyurdular. Bu hadisi imam Ah
med ve Siinen sahipleri rivayet etmi§lerdir. 

tbn Ebu Hatim der ki; bize Yunus ... Abdullah ibn AbbA.s'm §Oyle 
dedigini nakleder: Himyerli baz1 kimseler Rasulullah (s.a.) a gelerek 
baZI §eyler sordular. Bir adam -Ra:sulullah'a: <<Ben kadlnlarla temasta 
bulunmuyorum, benim hakk1mda ne dersin?)) dedi. Bunun iizerine Al
lah Teala <<Kadmlanmz sizin i~in bir tarladlr. 0 halde tarlamza diledi
tlniz gibi vann.)) ayetini indirdi. 

Ebu Ca'fer el-Tahavi "Mii§kil'iil-Hadis>> isimli eserinde der ki : Ah
med ibn Davud ... Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki, adamm birisi bir 
kadmla arka tarafmdan t.emasta bulunmu§tu. irisanlar bunu hO§ gor-
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mediler. Bunun uzerine Allah Teala: ((Kadmlanmz sizin i~in bir tarla
dlrll ayetini indirdi. 

Hadisi tbn Cerir, Yunus'dan o da Ya'•ku·b'dan rivayet etmi§tir. Ay
ru hadisi Hafiz Ebu Ya'la da... Abdullah tbn Nati'den rivayet eder. 

tmam Ahmed der ki; bize Affan ... Abdurrahman tbn Sabit'in §oyle 
dedigini nakletti: Ben Hz. Ebubekir'in torunu Hafsa'run yaruna girdim 
ve Sana bir §ey soraca~m. ama sormaktan utamyorum, dedim. Hafsa: 
Ey karde§imin oglu utanma, dedi. Bunun uzerine kadmlara arka taraf
larmdan yakla§arak temas etmeyi sordum. 0, §Oyle dedi: 

Bana tJmmu Seleme'nin haber verdigine g()re; Ansar, kachnlanru 
emekler bale getirerek temas kurmazlarmi§. Yahudiler de ((Kim karuuy
la emekler halde temasta bulunursa, ~ocugu §a§I olun1 derlenni§. Muba
cirler Medine'ye gelip de Ansar'm kad!nlan ile evlendiklerinde onlan 
emekler hale getirerek temasta bulundular. Bir kadm kocasma kar§J 

. gelerek: Rasulullah (s.a.) a vanp sormadlk~a sen bOyle yapmayacak
sm, demi'§ ve tJmmu Seleme'nin yanma girerek durumu anlatrm§. "Om
mu Seleme: RasUlullah (s.a.) gelinceye kadar otur, demi§. Rasululah 
(s.a.) gelince Ansar'll kadm, Rasulullah (s.a.) a (bunu) sonnaktan .uta
narak ~1km1§. tJmmu Seleme Rasulullah'a (bu mes'eleyi) sorunca, Ra· 
suli Ekrem C<O Ans!rll kad1ru ~ag1r.>1 buyurmu§lar. tJrnmu Seleme de o 
kadtm ~a~mu§. Rasulullah (s.a.) : ««Kadmlanmz sizin i~in bir tarladu. 
0 halde tarlamza dilediginiz gibi vann.)) ayetini okumU§. Tirmizi de 
bu hadisi Bendar kanallyla Ebu Haysem'den rivayet eder · ve hasendir, 
der. 

Ben derim ki; ... Hamm8.d tbn Ebu Hanife kanahyla ... tJmmu'l-Mu' 
minin Hafsa'dan rivayet edilir ki; bir kadm Hz. Hafsa'ya: «Kocam 
emekleyerek ve onden gelmek suretiyle benimle temasta bulunuyor. 
Ben de bundan hO§lanmiyorum.)) demi§di. Bu durum Ras11lulla.h (s.a.) a 

. bildirllince ((aym noktadan olursa bunda bir beis yoktur.11 buyunnu§
lar. 

tmam Ahmed tbn Han'bel der ki; bana Hasan ... tbn Abb8.s'm I}OY· 
le dedigini bildirdi. Omer lbn Hatta.b RasUlulla.h (s.a..) a gelerek: c1Ey 
Alla.h'm Rasulii helA:k oldum.)) dedi. Rasulu1lah (s.a.) : ((Sent hel!k eden 
§ey nedir?)) buyurdu. Hz. Orner : Dun gece devemi ters ~evirdim, "dedi. 
(bununla. e§ine arka taraftan temas1 kasdediyordu) Raswullah (s.a.) 
6na cevap vennedi. Allah Teall 11Kadmlanmz sizin i~in bir tarladtr. 0 
halde tarlamza dilediginiz gibi varm.>1 ayetini vahyetti. tster on ta
rafmdan, ister arka tarafmdan yakl&§, aneak haytzh iken ve arkadan 
(diibur) sakm, buyurdu. Bu hadisi Abd ibn Humeyd kanahyla Hasan 
tbn Musa'dan rlv!yet eden Tirmizi, hasen, garib bir hadistir, der. 

Hlf1z Ebu Ya'l! der ki; Blze Haris ibn ~ureyh'in... Ebu Said'den 
riv!yetine gore ... o I}Oyle demil}: Rasulullah (s.a.) zamanmda bir adam 
kanstm one egerek (arkasmdan yakl&§arak) onunla temasta bulundu~ 
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<<Falanca kansma §Oyle §oyle yakla§tru§, ternA.sta bulunmU§.I> dediler 
de, Allah Tel!a: ((Kadmlanmz sizin i~in bir tarladtr. 0 halde tarlaruza 
diledi~iniz gibi vanrn.» ayetini indirdi. 

Ebu D8.v11d diyor ki; bana .Atbdiilaziz ibn Yahya ... ibn AbbA.s'dan 
nakletti ki; o §oyle derni§ : ibn Orner -Allah onu ba~§lasm- vehmedi
yor. Bu kabile Ansir'dandu. Onlar putperest idiler ve ehl-i kitAb'tan 
olan yahlldi kabilesiyle birlik,teydiler. Yahlldileri illmde kendilerinden 
iistiin gorerek bi~k i§lerinde onlara uyarlardl. Ehl-i kitab, kadmlan
na bir tek §ekilde yaklqulardl. (temasta bulunurlardt) Bu da kadm i~in 
en ziyade ortillii bir dururnda olurdu. Ansann bu kabilesi bu davraru§l 
onlaroan almt§lardt. KureY§'ten bu kabile ise, kadmlanm ~irkin bir §e
kilde soyarlar ve onlart one arkaya ~evirerek, uzatarak onlardan zevk 
allrlardt. MuhAcirler Medine'ye geldiklerinde onlardan birisi, Ansar'dan 
bir kadmla evlendi ve oyle yapmak istedi. Kadln buna kal'§t ~t·karak: 

~<Bize sadece bir tek §ekilde yaikl~U}tllr, sen de oyle yap, ya da benden 
uzak dur.)) dedi. Bu kan kocamn durumu RaslllulJah (s.a.) a ula§mca, 
Allah Teala : «Kadmlanmz sizin i~in bir tarladlr.. 0 halde tarlamza 
diledi~iniz gibi vann.)) ayetini indirdi. Yani do~an yerden yakla§rnak 
§arttyla; ister oniinden, ister arkasmdan, ister uzatarak. Bu hadisi sa
dece Ebu Davlld rivA.yet etmekle birlikte daha once ge~en hadisler bu
nun sahih oldugunu gostermektedir. Ozellikle "'mmii Seleme'nin ri
wyeti bu hadisin siyA.kJ.na benzernektedir. 

Bu hadisi HA.ftz Ebu'l-KA.stm Taben\ni de Muhammed tbn ishak 
tariklyla ... Miicahid'den rivA.yet e<ier. Miicahid der ki : Mushaft Fatiha' 
dan sonuna kadar 1bn AbbA.s'a arzettirn. Her A.yette onu durdurarak o 
Ayeti sordum. Nihayet <<Kadmlanmz sizin icin bir tarladtr. 0 halde 
tarlamza dilediginiz gibi vann.1> A.yetine gelince, ibn AbbAs: <<Kuren• 
ten bu kabile Mek!ke'de iken kadmlan soyarlar ve onlardan lezzet ahr
lardl ... ,> dedi: 

Ve bu akt§tyla ('bu §ekliyle yukardaki) ktssanm tamlrnmt zl'kretti. 
tbn AbbA.s'm ibn Orner -Allah ondan raZl olsun- vehmediyor? dernesJ 
de sanki Buhari'nin §U rivayetine i§B.ret etrnektedir : 

Bize tshak ... NA.fi'in §Oyle dedigini rivA.yet etti: tbn Orner, Kur" 
an okudugunda bitirinceye kadar hi~ konU§rnazdl. Bir giin ona gittim. 
Bakara sllresini okudu ve bu ayete geldi~de : ((Neyin hakkmda nA.zlJ 
oldu biliyor musun?,> dedi. Ben : Haytr, dedim. 0 : <<~unun ve §unun 
hakkmda riA.zil oldu.)) dedi ve okumaya devim etti. 

Abdiissamed'in ... ibn Orner'den rivayetine g6re o; «0 halde tarla
mza diledigtniz gibi vann)) A.yeti hakkmda : <<Kadtrun fercinden yakla§· 
mak, ona varmaktlr)) demi§tir. Bu hadtsi bu §ekliyle sadece BuhA.ri ri· 
vlyet etml§tir. 

TefsJr. C, m- F. 56 
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' 
ibn Cerir der k.i Ya'kdb ibn ibrlhim ... Nafi'den nakletti ki; o §Oyle 

demi§ : 

Bir gun <<kadmlanruz sizin i~;in bir tarladtr. 0 halde tarlamza dl
ledlginiz gibi vann.» ayetlni okudum. ibn Orner: Ne hakkmda nazil ol· 
du blliyor musun?, dedi. Ben: Haytr, dedim. 0: Kadmlara arka taraf
lanndan yakla§mak hakkmda nazil oldu, dedi. 

Ebu Kllabe ... ibn Orner' den rivayet ediyor, o <<tarlaruza diledi~iz.. 
gibi vann)) ayeti, diibiir haklkmdadlr demi'§tir. Bu hadis, Malik, Nafi,. 
ibn Orner senediyle rivayet edilmi§Se de sahih degildir. 

Nesei... Zeyd ibn Eslem'den, o da Abdullah ibn Omer'den rivayet 
ediyor ki; bir adam kans1 ile diibiiriinden temAsta bulunmU§. Allah 
TeAll : <<Kadmlanruz sizin i~;in tarladlr. 0 halde tarlaruza dllediginiz 
gibi Vannll ayetini inzll buyunnU§. 

Ebu HA.tim el-Razi : ~ayet bu hadis Abdullah ibn Omer'den rivAyet
te Zeyd ibn Eslem'in yamnda bulunsaydl, insanlar NA.fi'e bu kadar 
d~kiin olmazlardt, demektedir ki, bu Ebu_ HA.tim'in hadis ha:kkmd~ 
bir ta'lilidir. 

Bu hadisi Abdullah Ibn NA.fi de ... ibn Omer'den rivA.yet etml§tir. 
Bu hadisi, daha once g~en hadislere hamlederek yorumlamak gerek.ir. 
Bu durumda kadlnlara cinsel uruvlarmdan olmak kayd1 ile arka taraf
larmdan yakla§tlabilir. Nitekim Nesei aynca Ali ibn Osman tarikt 
lle ... Ebu Nadr'dan rivAyet eder ki; Ebu Nadr Abdullah ibn Omer'in kole
si NA1i'e §Oyle demit: Senin aleyhinde ~;ok §ey soyleniyor. Sen ibn Orner> 
den rivA.yetle onun kadmlar ile diibiirlerinden temA.sta bulunulabilece-

. gine fetvA. verdigini soylemi§Sin. NA.fi : Benim hakktmda yalan soyliiyor
lar (benim 80ylemedigtm bir §eyi benim il;in soyledi diyorlar) fakat sa
na durumun nasll oldugunu bildireyim : Bir giin ibn Orner Mushaf'I ez
berden okuyordu. <<Kadtnlanmz sizin i~in tarlad1r. 0 halde tarlamza di
lediginiz gibi vann» A.yetine gelince : Ey "NA.fi bu A.yetin durumundan 
bir ~ey biliyor musun? dedi. Ben: Haytr, dedim. 0: Biz Kurenliler, ka
dlnlara emekler vaziyette yakla§trdtk. Medine'ye gellp de Ansar kadm-· 
lanm nikA.hlaytnca daha once istedigimiz gibi onlardan da istedik (da
ha once kadmlanmtzla nasll temA.sta bulunuyorsak onlarla da ayru 
§ekilde temast.a bulunmak istedik.) Bu, onlara eziyet verdi ve bundan 
hO§lanmadllar. AnsA.r ·kadmlan yahudilerin hallni almt§lar ve sadece 
yanlanndan (yanlan iizere iken) temasta bulunmaya ah§Mt~lardl. Al
lah TeA.la da: ((Kadmlanmz sizin i~;in· bir tarladlr. 0 halde tarlamza 
diledl~iz gibi vann.)) ·Ayetini indirdl. Bu rivayetin isnA.dt sahihtir. Bu 
hadisi ibn Merddyeh de Taberani kanaltyla ... Ka'b ibn Alkame'den ri
vA.yet etml§tlr. 

Biz .A!bdullah Ibn Omer'den a~;tk olarak bunun ztddma blr rivAyeti 



s.ura. 222-223) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERlM TEFSiRi 883 

de nakletml§ ve -llerde gelecegi gibi- bunun mul>A.h veya helAl olma
chtuu belirtmi§tik. 

Bu kavil her ne kadar Medine fukahft.smdan bir ooliimfule ve bq
kalanna nisbet edilmi§Se ve bazllan da bu kavli imam Malik'e ~nad et
ml§lerse de, cogunluk bu gori.i§iin imam Malik'e isnadmm Slhhatinl 
reddeder. Nitekim miiteaddit tariklardan gelen hadis-i §erif'lerde ar
kadan temAs yapllmas1 yasaklanmi§tlr. Hasan ibn Arefe diyor ki; ismAil 
!bn Ayya§ ... Cabir'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) : ((Onlar utaruyor
lar, halbuki Allah gerceklerden asla utanmaz. Kadmlara arkalanndan 
(diibiirlerlnden) temasta bulunmaJk: helal degildir.» buyurmu§tur. 

imam Ahmed der ki; bize Abdurrahman .. . Huzeyme ibn SAbit'ten 
nak:letti ki, Rastllullah (s.a.), ki§inin kans1yla diibiiriinden temasta bu
lunmasim yasaklami§tir. 

imam Ahmed aynca diyor ki; bana Ya'kub .. . Huzeyme ibn Sabit 
el-Hatmi'den ha'ber verdigine gore, Rasullulah (s.a.) : ((Onlar utandllar 
ama Allah gercekleri (actklama:ktan) asia utanmaz, bunu uc kerre tek
rarladllar ve kadmlarla arkalanndan (diibiirlertnden )temasta bulun
mayrmz.» buyurdular. Bu hadisi Nesei ve ibn Mace, Huzeyme ibn SA.
bit'e varan muhtelif tariklardan rivayet etmi§lerdir, ancak onun is
tlldmda bircok ihtilaflar vardlr. 

Ebu tsa el-Tirmizi ve Nesei deTler ki; bize Ebu Said ... lbn Ab'Qas' 
tan naJkletti ki; Rasulullah (s.a.) : ((Allah Teall, bir kadlnla ya da ·bir 
erkekle dubiiriinden temasta bulunan ki~iye (ktyA.met gfuliinde) rah
met. nazanyla baikmaz.» buyurmU§tur. Bilahere Tirmizi : Bu hadis ha
sen, garib bir hadistir, der. Bu hadisi ibn Hibbln da Sahih'inde bu §e
kild~ tahrlc eder. Bu hadisin sahib oldugunu ibn Hazm da st>ylemek
tedir. Sadece Nesei bu hadisi Henn8d'dan, Veki ve Dahhi.k isnad1yla 
mevkuf olarak rivayet etmi§tir. 

Abd ise §Oyle diyor: Bize AbdiirrezzA.k ... Tav\ls'dan o da babasm
dan haber verdi ki; Bir adam, ibn Abb8.s'a, kad1nlarla diibiiriinden te
mAstR. bulunmayt sordu. ibn AbbAs : ((Bana kiifiirden sontyorsun>> diye 
cevap verdi. Bu hadisin isnadl sahihtir. Nesei de, ibn'iil-Mii'barek ka
nahyla Ma'mer'den bu hadisin bir bertzerini rivayet etml§tir. 

Abd ibn Humeyd tefsirinde §oyle der: Bize ibrahim tbn'Ul-Hakim, 
babarmdan, o da ikrime'den ha.:ber verdi ki; ikrime §Oyle demi§: Bir 
adam ibn Abbas'a geldi ve Ben e§im ile diibiiriinden temasta bulunur
dum, Allah'm ccKadmlanruz sizin tcin bir tarladlr. 0 halde tarlaruza 
dllediginiz gibi vann.» ayetini i§ittim de bunun bana helal oldugunu 
zannt'itim, dedi. ibn AbbAs : Ey aptal, Allah'm : ((0 halde tarlaruza di
ledlginiz gibl vann.» ayetl, on taraflanndan (ferclerinden) olmak iizere . 
ister aya:kta, ister oturarak, ister onlerinden, ister arkalanndan onlara 
vann anlammdadu, sakm ba§kasma tecaviiz etme, diye cevap verdi. 
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imam Ahmed diyor ki, bi2e Abdiissamed ... Amr ibn ~uayb'dan, o
ba~mdan~ o .da dedesinden nakletti ki, RasUlullah (s.a.) :«Kim ka-
1"1BI Ue diibiiriinden temAsta bulunursa, bu yapt1g1 kucuk livatadlr (ho
moseltsiielliktir) >> buyurdular. 

Abdullah ibn Ahmet diyorki; Hedbe:.. Hemm!n'dan nakletti k4. 
Katade'ye kans1yla dii:biiriinden temA.sta bulunan ki§i hakkmda sordu
lar. Katade §Oyle dedi : Amr ibn f]uayb'm babasmdan, onun da dede
sinden haber verdigine gore Rasulullah (s.a.) : «Bu kiicuk livatadlr (ho
moseksUelli:ktir) » buyunnu§. 

KatAde der ki, Ukbe ibn Vessac, Ebu'd-Derda'run §Oyle . dediginl 
nakletti : <<Bunu ancak katirler yapar.» Bu hacUs Yahya ibn Said el-

. · Kattan tarik1yla ... Abdullah ibn Amr ibn .As•tan mevkuf olaraik rlvayet 
edilmi§tir. Bu rivayet daha sahihtir. Allah, en iyisini bilendir. Hadisi 
Albd :ibn Humeyd de ... A·bdullah ibn Amr'dan mevklif olarak rivayet et
nilijtir. 

Ca'fer el-Firylbi diyor ki; bana Kuteybe ... Abdullah ibn Amr'm §OY
le dedigini bildirdi: Rasulullah (s.a.) : 

<<Yedi grup insan vardlr ki klyA.met giinii Allah onlara (rahmet na
zariyle) bakmayacak, onlar1 temize Cikannayacak (tezkiye etmeyecek) 
ve onlara: <<Cehenneme girenlerle birlikte siz de cehenneme (ate§e) gi
rln.» buyuracaktir. Bunlar: Bir (erkekle) temAsta bulunan, kendisiyle 
temasta bulunulan erkek (homoseksiielden her ikisi de) , §ehvetini eliyle 
gideren (ma..c:turbasyon yapan), liayvan lie temA.sta bulunan, kadm lle 
dii'btiriinden temasta bulunan, kadm lie kadlnm. k1zmm arasm1 birle§
tiren (hem bir kadtnla, hem de ayru kadmm kiZiyla temAsta bulunan). 
kom.,usunun kans1yla zina eden ve kom§usuna eziyet ederek onun ken
disine la'net etmesine sebep olan kimsedir» Hadtsin senedinde yer alan 
tbn Lehia ve §eyhi zaytfhrlar. 

tmam Ahmed tbn Hanbel diyor ki; bize Abdiirrezzak ... Ali ibn Talk" 
m §Oyle dedigtni naklettl : .Raslilullah ·(s.a.) kadmlarla dubiirlerinden 
temasta bulunmayt yasakladl. Muhakkak ki Allah ge~egi (a~Iklamak
tan) utanmaz. Bu hadisi tmA.m Ahmed ibn Hanbel aynca Ebu Muaviye· 
ve Ebu tsa el-Tirmizi'den, Ebu Muaviye tartklyla tahric etmi§tir ve bun
da ziyideiilk vardlr. 0 §Oyle der : Hadis hasendir, bu hadisi, !:ptam Ah
med tbn Hanbel'in Miisned'inde vaki' oldugu iizere Ali ibn Ebu Talib' 
den nakledenler varsa da sahih olan, Ali ibn Ebu Tllib olmaytp rlvlnin 
Ali lbn Talk oldugudur. 

ImAm Ahmed diyor ki : bana Abdiirrezzak ... Ebu Hilreyre'den nak
lettl ki; Raslilullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: <<Kans1yla dilbiiriinden te
mlsta bulunan k~iye Allah (k1y!met gilniinde) asia (rahmet nazany
la) bakmayacaktJ.r.» 

· Bt• Affln ... Ebu Hilreyre (r.a.) den na.1tletti ki; Raslllullah (s.a.) 
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~le buyurmu§ : «Kans1yla dubuliinden temls eden ld§iye Allah rah
met nazanyla bakmaz.,, Bu hadisi ibn Mace de Siiheyl tariklyla riva
yet etmi§tir. 

Vekl ... Ebu Hiireyre'den nakleder ki : Rasulullah (s.a.); «Kanslyla 
dubiiriinden temasta bulunan ki§i la'netlenmi§tir.u buyurdular. Bunu 
Ebu Davud ve Nesei de Veki tariklyla. rivayet ~lerdir. 

Haf1z Ebu Nuaym el-isfah&ni diyor ki; bana Ahmed ibn Kft.slm. ;_ 
Ebu Hiireyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) '§Oyle buyurmu§ : «Bir ka.
dmla dubiiliinde'n temasta bulunan ki§i la'netlenmi§tir.u 

Nesei'nin Sunen'inde bu hadis bOyle degildir. Nesei'nin Siinen'inde 
bulunan hadis daha. once de ge¢1gi gibi SUheyl'den mervidir. ~yhim~ 
Haf1z Ebu Abdullah el-Zehebi der ki; Ahmed ibn el-Kft.slm ibn ez-Zey
yin'm bu ha.disi bu sened ile rivayeti onun kendi vehmidir. Nitekim bu 
zit zayif ka:bul edilmi§tir. 

Hadisin ba§ka bir tarikta.n rivayeti §Oyledir; Miislim ibn Halid el
Zenci. .. Ebu Hiireyre'den rivayet ediyor ki; RasUlullah (s.a.) §Oyle bu
yunnu§ : «Kadmlarla duburlerinden temasta bulunan la'netlenmi§tir.» 
Bu hadlsin senedinde yer alan Muslim hm Jialid hakklnda (baZJ. §eyler) 
80ylenmi§tir. Bu hadisin bir ba§ka rivayeti de, imam Ahmed ve Sunen 
sahiplerinin Hammad ibn Seleme kanallyla ... Ebu Hureyre'den naklet
tikleri §U ifadedir: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; (\Kim hayizh bir kadm
la temasta bulunursa, ya da bir kadmla duburiinden temasta bulunur
sa, ya da klhine giderek onun soyledigmi dogrularsa Muhammed'e in
dirileni inkAr etmi§ olur.u Tirmizi der k1 : Buhari; bu hadisin zayif ol
dugunu soylemi§tir. Buhari Hakim'in Ebu Temime'den rivayeti hak
kmda onun nakline uyulmaz, der. Bu hadisin b~ka bir tariktan · riva
yeti §Oyledir: Nesei diyor ki; bana Osman ibn Abdullah ... Ebu Hilrey
re'den RasulUllah (s.a.) m §oyle ·buyurdugtinu nakletti: 

«Allah'tan g~k §ekliyle utanm, haya edin, kadmlarla. · duburle
rinden temasta bulunmaym.u Bu hadisi bu §ekliyle sadece Nesei riva
yet etmi§tir. 

H&f1z Hamza ibn Muhammed el-KinA.ni diyo.r ld, bu hadis mUnker 
ve bAtlldlr. ZUhri, Ebu._Seleme ve Said'in rivayetleri b8.ttl<f1:r. Eger Ab
diilmelik bu hadisi Said'den l§itmi§Se bunu a.ncak ihtilatta.n sonra i§it
m.l4tir. Halbuki, Tirmizi'nin Ebu Seleme'den rivayetine gore o, bundan 
nehyediyordu. Hadisin Ebu Hiireyre kanahyla Rasulullah (s.a.) dan ri
vayeti ise hi~ yoktur. 

Hamza ibn Muhammed el-Kinani giizel tenkitte bulunuyor. f}u ka
dar var ki AbdUlmelik ibn Muhammed el-San'Ani'nin ihtilatta (karl§· 
tlrmada) bulundugu bilinmiyor. Bunu Hamza el-Kinani'den ba§kw 
st>ylemiyor. 0, lse Sika (guvenilir) bir ki§idir. Ancak Dihyem, Ebu HA
tim ve ibn Hibbln onun aleyhinde konU§mU§lardlr. tbn Hibbln, onun 
hadisiyle delil getirmek cllz degildir, der. En dogrusunu Allah bilir. 
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Zeyd ibn Yahya ibn, Ubeyd, Said ibn AbdUlaziz'den naklinde ona 
tabi olmu§tur. Hadis iki ayn tarik ile Ebu Seleme'den rivayet edilmi§
se de hi~birisi sahib degildir. Hadisin ba§ka bir tariktan rivayeti §Oy
ledir: 

Nesei diyor ki; bana ishak ibn Mansur ... Ebu Hiireyre (r.a.) nin 
§Oyle dedigini nakletti : «Erkeklerin kadmlarla diipiirlerinden · temista 
bulunmalar1 klifiirdiir.» 

Aynca Nesei bu hadisi Biindar ve 'Abdurrahman kanahyla Ebu Hii
reyre'den §U ifade ile nakleder : · 

«Kim bir 'k·admla dubiiriinden temasta bulunursa, onun kiifriinii 
elde etmi§ olur.» 

Nesei, bu hadisi Sevri tariklyla ... Ebu Hiireyre'den mevkllf olarak 
rivlyet etmi§tir. Yine Nesei bu hadisi, Ali ibn :Bezime tariloyla ... Ebu 
Hiireyre'den mevkllf olara,k rivayet etmi§tir. 

Bekr ibn Huneys Ebu Hiireyre'den rivayet ediyor ki... Raslllullah 
(s.a.) §Oyle buyurdu: 

<<Kim erkek ve kadmlarla diibiirlerinden teml.sta bulunursa kaflr 
olmu§tur.» 

Hadisin mevkllf olan rivayeti daha sahihtir. Ravi Bekr ibn Huneys'i 
bir~ok imam zay1f gormii§, bir kiSml da terketmi§tir. (hadisi metrllktur.) 

Muhammed ibn Eban el-Belhi diyor ki; bana Veki' ... Omer Ibn 
el-Hattab'dan nakletti ki, Raslllullah (s.a.) §Oyle buyurmU§tur: 

((Muhakkak ki Allah Hak'dan (ger~ekleri a~Iklamaktan) hayi et
mez; kadmlarla diibiirlerinden temlsta bulunmayimZ.>> 

Nesei Said ibn Ya'kllb kanahyla ... Hz. Omer'in §Oyle dedigini rivA
yet eder : <cKadmlarla dubiirlerinden temasta bulunmaym.>> 

ishak Ibn Ibrahim ... Abdullah ibn el-Had'dan nakletti ki, Hz. Orner 
(r.a.) §Oyle demi§: Allah'tan haya ectin. Dogrusu Allah hak (kl a~Ikla
mak) tan haya etmez. Kadmlara diibiirlerinden yakla§maym» mevkdf 
olan bu rivayet daha sahihtir. 

imam Ahmed diyor ki; bize Gunder ve Muaz veya ibn Muaz ... Talk 
tbn Yezid, Yezid ibn Talk'tan nakletti ki Raslllullah (s.a.) §Oyle bu
yurmu§: 

((MuhaJkkak ki Allah ger~kleri (~Iklamaktan) hayi etmez, kadm
lara arkalanndan (diibiirlerinden) yakla§maym.» 

Aym §ekilde bir~klan bu hadisi ~u'be'den, AbdiirrezzAk da... Talk 
tlbn Ali' den rivayet etm1§len:llr. Daha once de g~tigi uzere bu, Talk Ibn 
Ali degil, Ali :Dbn Talk olsa gere'ktlr. Dogrusunu Allah bilir. 

Ebu Bekr el-Esrem Siinen'inde diyor ki bize Ebu Muslim... Ibn 
Mes'lld'dan nakletti ki Raslllullah (s.a.) §Oyle buyurdu: «Kadmlann .dil
biirleri harAmdir.>> 

Bu hadisi Ismail Ibn Uleyye, Siifyln el-Sevri, ~u'be ve ba§kalan Ebu 
A<bdullah el-~kiri -isml Seleme Ibn TeiilmAm olup sika (giivenilir) blr 
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rividir- kanahyla Ebu Ka'lem ve t.bn Mes''lld'dan mevk'llf olarak rivl· 
yet eiilii§lerdir ki bu, daha sahihtir. 

ibn Adiyy diyor ki; bana Ebu Abdullah .. . Abdullah ibn Mes''lld ka· 
nahyla nakletti kl, RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurdu: <<Kadmlarla arka
lanndan temAsta bulunmaytmz.)) Hadisln senedlndekl Muhammed · ibn 
Hamza, Cezeri'dir ve onun lle ~eyhl hakkmda konU§ulmU§tur. 

Bu hadis, tlbeyy ibn KA'b, BerrA ibn .Azib, Ukbe ibn Amir, Ebu 
zerr ve bqkalanndan da rlvlyet edll~tir. Ancak bunlardan (her bl
rerl haklkmda) hadtsin slhh.atma mlni olabilecek §eyler saylenmi§tir. 
Allah en ~nu bllendir. , 

Sevri Salt :lbn Behrlm kanal1yla ... Ebu CQveyriye'den naklediyor 
k1 : Bir adam Hz. Ali'ye kadmla dubiiriinden temlsta bulunmayt sor
mU§. Hz. All §Oyle deml§: «Rezil oldun, Allah· seni rezil etsln, Allah 
Telll'mn : «Slzden Once dQnyalarda hi~ ldmsenin yapmadl~ haylslZll
ti nu yap1yomunuz?,, (A'rlf, 80) buyru~nu duymadm m1?» 

Daha once ibn Mes''lld, Ebu'd-DerdA, Ebu Hilreyre, ibn AbbAs w 
Abdullah ibn Omer'ln bunun harlm k1hndl~ dMr sOzlerl ~ml§tl. Ab. 
dullah ibn Omer'in de bunu harAm saydl~ sl:bittir. 

Ebu Muhammed AbdurrahmAn f.bn .Aibdullah ed-Darimt Milsned'ln
de der k1 : Bize Abdullah ibn SAlih ... Said ibn Yeslr Ebu'l-Habblb'tan 
rivlyet etti: Abdullah ibn Omer'e: CArlyelerln tahmtz edilmeleri konu
sunda ne dersln? dedim. 0: Tahmtz de ne kl? dedi. Bunun ddbur ol· 
du~ zikredillnce o: Bunu miisl\imanlardan h19bir kimse yapar m1? 
dedi. 

:libn Veh'b ve Kuteybe de Leys'den bu §ekllde rivlyet ettller. Bu rl
vAyetl isnAd ve metln y<>ndyle sahib olup Abdullah ibn Omer'in ddbilr
den temls1 harlm kabul ettlA'tni a~1k~a gestermektedir. ibn Omer'den 
batka mln.Alara muhtemel rivlyetlerin tamlml bu muhkem olan rivl
yetlne dondQrillmelidir. 

ibn Cerir der k1 : Bana Abdurrahmln ibn Abdullah, MAlik ibn 
Enes'den naklettl ki; Ona Ey Ebu Abdullah, lnsanlar SAlim ibn Abdul
lah'dan kul wya yaramaz ki§l Ebu Abdullah's. yalan 80y1Qyor dediginJ 
rivft.yet edlyorlar, dediler. MAlik : «Yezid ibn R'llmln'a ~hldet ederim 
kl, o bana SAlim ibn Abdulla·h'dan, ibn Omer'den Nltt'nin sayledikleri
ni haber verdi.» dedi. Ona : Hlris ibn Ya'k'llb, Ebu'l-Habblb Satd ibn 
Yeslr'dan rivlyet ediyor k1 o Ibn Omer'e: Ey Ebu Abdurrahmln, biz 
clriyeler satm al1yoruz onlarla tahmtz de bulunahm m1? diye sordu. ibn 
Omer : Tahmiz nedir? diye sordu. Ona, bunun dQbilrden m\inlsebette 
bulunm&lk oldutunu aoyledi. Bunun uzerlne ibn Omer : Ot, of, bunu;. 
md'mln ya da miisldman klmse hi~ yapar m1? diye cevap verdi, dedller. 

MAlik : Ra.bta'ya ~hldette bulunurum ki o, bana Ebu'l-Habblb'dan. 
o da Ibn Omer'den, Nlfi'!n 80yledi~l gibi haber verdi, dedi. 
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Nesei, Rebi ibn Siileymi\n kanallyla A!bdurranmln ibn KAslnl'dan 
rivayet ediyor. 0 §Oyle dedi : 

MAlik'e: <<MlStr'da, bizim yanumzda Leys ibn Sa'd, BAris ibn Ya~ 
kub Said ibn YesAr tariklyla <<ibn Omer'in §Oyle dedi~ini rivAyet ediyor• 
dedim: Biz cAriyeleri satm allyoruz onlarla tahmiz de bulunallm m1? 
dedim. ibn Orner : Tahmiz nedir? dedi. Ben : Onlarla diibiirlerinden te
masta bulunuruz, dedim. o : <<Of ot, bunu miisliiman kJ§i hi~ yapar nu?• 
dedi. Ma.lik bana dedi ki : Raibia'ya §ehadette bulunurum ki o bana Said 
ibn YesAr'dan rivlyet etti ki o ibn Omer'e sormu§, ibn Orner de: «Bun
da bir beis yoJ.t.tur.,, demi§. 

Nesei'nin Yezid ibn Rlimln tariklyla Ubeydullah tbn Abdullah'dan 
rivA.yetine gare Abdullah ibn Orner, ki§inin kadm ile diibiiriinden te
mlsta bulunmasmda bir ·beis olmadl~ kanlatinde imi§. · 

Ma'mer ibn lsA ise Mllik'den bunun harlm oldu~ (g()rii§iinil) rl-
vA.yet etmi§tir. . . 

Ebu Bekr i·bn Ziyld el-Neysabliri der ki bana ismAU ibn Hasan Is
mAil ibn Revh'ten nakletti ki o §Oyle demi§ : Ben MAlik ibn Enes'e; 

Kadmlanmzla diibiirlerinden temA.sta bulunma hakklnda ne der
sln? diye sordum. 0 : Siz arapSimz tarla diye ancak ekin yerine derler; 
o halde terci teclviiz etmeyiniz· (yalmzca tercten temA.sta bulununuz) 
dedi. Ben : Ey Ebu Abdullah, senin bOyle dedi~in s<>yleniyor, dedim. 0 : 
Bana yalan seyliiyorlar, bana yalan si>ylilyorlar, dedi. Ordan sA.blt olan 
ancak budur. 

Bu, !resin olarak, Ebu Hanife, ~Afii, Ahmed tbn Hanbel ve arkad&§
lanmn garii§iidiir. Aym §ekilde Said ibn el-Miiseyyeb, Ebu Seleme, ik
rime, Tlvfts, Atl, Said tbn Cubeyr, Urve ibn'\iz Ziibeyr, Miiclhld Ibn 
Cebr, Hasan ve seleften ba§kalanmn da gorii§ii (kavli) budur. Onlar 
diibilrden temA.s1 reddetmi§lerdir. i~lerinde dilbiirden temAs etmeyi kil
fiir sayanlar da vardtr ki bu Cumhlir-u UlemAmn goril§iidW:. 

Bu konuda Medine fakihlerlnin baZlBmdan, hatta lmAm Mllik~den 
bafka golii§le_r de hikAye edilmi§Se de bu gorii§lerin · s1hhati §\iphelidir. 

Tahlvi der ki : Asbal' ibn'Ul-Ferec, AbdurrahmAn ibn Kls!m'dan ri
vAyet etti ki, o ('kadm lle diibilriinden temA.sta bulunmaYl kastederek) : 
Bunun helll oldutu §\iphesini (yayan) dinimde kendisine uyacatun bi
risine rastlamadlm, dedi. Sonra da : «Kadlnlanmz sizin l~in bir tarla
dlr .. ,, A.yetini okuyarak : Hangi §ey bundan daha ~1ktu?, dedi. i§te Ta
hlvi'nin (anlattlp) budur. 

HAkim, Dlrekutni ve Hatib el-Ba~dldi, imAm IW.ik'den deti§lk 
tariklerden bunun milblh oldutunu belirten §eyler rivlyet ederler. An
cak isnldlannda zaytfbk vardlr. ~eyhimiz HAf1z Ebu Abdullah el-Ze
hebi topladll'! eiiziinde bunian derinlltine lncelemi§tir. Allah en iyl~ 
sini bllendir. 
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Tahivi der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ibn AbdiUhakem'in 
rlvlyet ettigine gore, o eA,fii'nln: <<Bunun helll veya harlm olmasma 
dlir Rasillullah (s .. a.)dan sahib bir hadis rivlyet edilmemi§tir, klylsa 
g6re ise hellldir.,, dedi~ini i§itmi§. 

Ebu Bekr el-Hatib de ... Muhammed ibn Abdullah ibn AbdUlhakem• 
den benzer bir rivlyeti nakleder. 

Ebu Nasr ibn el-Babbll der ki: 
Rebi', ibn Abdillhakem'in bu konuda fjlfii'ye yalan isnld etttgi hu

l&unda; kendisinden bqka illh olmayan Allah'a yemin ederdi. Ciin
kii fjlfii kitaplanndan alt1smda bunun hari,.m k1lmdi~m1 a~1k~a iflde 
etmektedir. Allah en iyislni bilendir. 

Allah Teill buyuruyor: «Ve kendlniz i~in onceden iyi ameller gon
derin» Alla:h'm harlmlan terketmeye dAir emirlerine uyarak <<Bir de 
Allah'tan korkun ve bilin ki siz, §\iphesiz O'na kavu§acaksimz,, Amelle
rim.zin butilnunden dolayt sizi heslba ~kecektir. Emrettiklerine itlat 
eden ve yasakladlklarmi terkedenlere mujdele. 

tbn Cerir der ki bize Klsrm Atl'dan lbn AbbAs'm ~yle dedigini 
nakletti: I 

<<Ve kendiniz i.;in onceden iyi ameller gonderinn, <<Cinsi temis Sl

rasmda Bismilll:h deyin.)) 
Sahih-i Buhlri'de, t;bn Abbls'dan rivlyet edilir ki o §Oyle demill: 

Rasiilullah (s.a.) : 
«Sizden birisi ehli ile miinlsebette .bulunmalk istedi~de: <<Allah'm 

ac:hyla, Allah'lm bizden ve blze verec~inden §eytlm uzaklqtlr.n desey
dt ve bu milnAsebetten onlar tcln blr ~ocuk ta:kdir edllseydl ebediyyen 
te)'tln ona zarar verememi.)) buyurdular. 

tzAHI---

Bu konuda fjii milfessir Tabreasi §Oyle dlyor : 
Yani Allah'1 ve Rasuliinu tasdik edene degin klfir kadlnlarla evlen-· 

meyin. Bize gore (§Ia) bu hftkilm ehl-i kltlb'tan ve di~erlerinden klfir
lerin hepsiyle evlenmenin harlm oldu~unu bildiren umftmt bir hukilm
diir. Ve ne neshedllmi§tir, ne tahsis eidlmi§tir. Ancak burada ihtillf ko
nusu mii§rik ta'blrindedir. Bir klS1Ill mil§rik kellmesinin ehl-1 kitA.b i~ln 
kullarulamayaca~m bellrtir. Ciinkil Allah <<ehl-1 kitAb'dan ve m~rik
lerden kilfredenler,, buyurara-k ikisini birbirinden aytrm19t1r. Aynca 
<<ne ehl-i kitlb'dan, ne de mii§riklerden kilfredenler)) buyuraratk birbl
rinden aytrdl~ gibi birinl di~erine atfetrni§tir. Binlenaleyh bu Ayetin 
hilkmil IM!Bhedilmedlgi gibl, tahsis. de edilmemi§tlr. Baztlan da derler kl; 
Ayet butiin klfirleri i~ine ahr. Cilnkil §irk ta'biri kilfredenlerin hepsi 
i~in ~rlidlr. Yilce peygamberlmizin peygamberli~lni lnklr eden, onun 
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yuceligtni inkir etmi§ demektir. Bu da §irkin kendisidir. Bu garii§u be
nimseyenler de kendi aralarmda ihtlllfhchrlar. Bir klsnu der · ki; MA.ide
suresindeki «kitab verilenlerden. namuslu kad1nlar)) !yeti ile bu !yet. 
neshedilmi§tir. Bunu soyleyenler arasmda ibn Abbas, Hasan, Muclhid 
bulunmaktad1r. Bir k1sm1 da der ki; bu !yet kit!b ehli olmayanlara tab
sis edllmi§tlr. Kat!de ve Said tbn Ciibeyr bOyle derler. Bir klsnu da der 
ki; bu !yet z!hirine hamledllmelidir ve ister ehl-i kit!b'tan olsun, is-

. ter mii§riklerden olsun kafirlerin nikMurun haram oldutunu bildinnek
tedir. Abdullah tbn 6mer ile Zeydiye'den bir klsnu bOyle derler. Bu, bi· 
zim de (§ia) mezhebimizdir. ~aallah Maide suresinde bu konu ~lk
lanacaktlr.)) (Ebu Ali el-Tabressi, Mecma'ill-Beyln, I, 318) 

-~oQo,___-

~...,,,.,~..-:' 
~ .. , :Jj&& 

224 - Yeminlerinizde; Allah'1 iyilik etmenize, fena
hktan sakinmaniza ve insan.lann arasm1 bulmaya engel 
yapmay1n. Allah Semi'dir, Alim'dir. 

225 - Yeminlerinizdeki lagvden dolaYI, Allah sizi 
sorumlu tutmaz. Ancak kalblerinizin kazand1g1 ~eyden do
layi sizi sorumlu tutar. Allah Gafl.ir'dur, Halim'dir. 

Manas1z Yemin 

Allah Teall : «Sizden fazilet ve servet sahi'bi olanlar; yakmlanna,... 
d~kiinlere ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte lrusur etmesin· 
ler, affetsinler, aldm§ etmesinler. Allah'm sizl baki§lamasml sevmez mi
siniz? Ve Allah GafUr'dur, Rahim'dir.>, (Nur, 22) de oldutu gibi bu· 
radada: 

<<Allah adma yapt1tiruz yeminlerlnizl, iyiUk ve s1Ia~1 rahim'e -bun· 
lan terke-tmeye yemin etti~inizde- engel kllmaym1Z.)) buyuruyor. Ye· 
min uzere devA.m etmek; sahibi i~in keffaret vennek sftretiyle ondan · 
vazge~mekten daha giinahtu. · 

Nitekim Buhari der ki bize tshAk tbn tbrA.him, Hemmlm tbn MU-

de or 
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nebbih'in §Oyle dedilinl nakletti: Bu, E'bu Hilreyre'nin bize Rasulul-· 
lah (s.a.) dan rivlyet ettili (bir hadis) dir ki, «o biz ktylmet giinu 11-
kin gelecek sonunculanz1) dedi. Rasillullah (s.a.) : «Allah'a and olsun ki 
si~en b,irisinin A.ilesi halkkmdaki yemininde 1srlr edip diretmesi Allah 
katmda, Allah'm kendisine farz kllrm§ oldugu kef!Areti vermesinden de 
daha fazla g\inA.h kazandmctdlr.» buyurdular. 

M\islim de ... Abd\irrezzak'tan aym hadtsl rivlyet etmi§tir. Ahmed 
de ondari aym hadisi rivlyet eder. 

Buhlri sonra f()yle der: ishAk ibn Mansur Ebu Hureyre'den, nak
letti ki: Rasillullah (s.a.) : ccKdm A.ilesi hakklndaki yemininde lSrSr 
ederse bu oyle buy\ik blr giint.btlr k1 buna kefflret bile yeterli olmaz.» 
buyurdular. 

Ali ibn Ebu Talha der ki : ccAllah'l yeminlerinizde iyillk etmeni·· 
ze ... engel yapmaym» Ayeti hakklnda tbn AbbAs f()yle dedi: 

ccYeminini hayn yapmamak 1~ bir engel klima. Aksine yemininin 
kefflretini ver ve hayn iljle.» 

Mesrllk, ~a'lbi, IbrAhim el-Nehat, Muct.hid, 'Hvlls, Said tbn CUbeyr 
AtA, tkrime, Mekhtll, Zuhri, Hasan, Katlde, Mukltll ibn Hayyln, Rebi• 
tbn Enes, Dahhlk, AtA el-Horaslnt ve Suddi de bOyle demi§lerdlr. 

Bunlann s<>ylediklerini Buhlri ve Muslim'de, Ebu MtlsA el-E§'ari• 
den rlvlyet edllen §U hadls kuvvetlendirmektedlr : Ebu MtlsA el-E§'ari 
der k:i; Rasillullah (s.a.) : «Allah'a and plsun kl, ill§lallah ben bir ye
min eder ve ondan ~as1m daha hayuh goriirsem o daha haytrh ola
ru yapar ve yeminimi helll kllanm» buyurdular. 

Yine Buhlri ve M\islim'deki bir hadis-1 terifte Rastllullah (s.a.)" 
AbdurrahmAn ibn Semure'ye ~yle buyurdular : ccEy AbdurrahmAn tbn 
Semure, emirlili isteme, sen istemeden eter sana emirlik verllirse bun
da yardlma nAil olursun, ama lstedltlnden dolayt sana emirlik verllir
se o ilj sana verlllr. Bir §eye yemin eder de ondan bqkastm daha haytrb 
goriirsen daha haytrh olam yap ve yemininin kefflretini ver.)) buyur-· 
dular. 

M\islim, Ebu Hiireyre'den rivlyet eder k:i Rastllullah (s.a.) : 
ccKim blr yemin eder de bir bqka teyi ondan daha haytrh g()riirse 

yeminlnin keff&retini versin ve daha haytrh olan o te:fi yapsm» bu
yurdular. 

tm&.m Ahmed diyor ki, bana Bentl H"im'in kCSlest Ebu Said Amr 
ibn f)uayb'tan, 0 da babasmdan, 0 da dedeslnderi olmak uzere rivlyet. 
ettl ki Rastllullah (s.a.) : ccKim bir yemin eder de bir bqka §eyf ondan 
daha haytrll gCSriirse, onu terketmesi yemtnin kef!Aretidir.), buyurdular! 

Ebu DAvtld, Ebu Ubeydullah ibn Ahnes tariklyla ... rivlyet eder ki 
Rastllullah (s.a.) : 
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<<Adem oglunun mA.lik olmad1~ (elinde olmayan) §eyde, Allah'a is
yA.n ve akrabaya gidip gelmeme konusunda ne nezir (adak) ne de yemin 
va:rdlr. Kim bir yemin · eder de ondan bqkasm1 daha haytrh goriirse 
onu b1raksm ve daha haytrh olam yapsm. Zira yemin ettigi §eyi btrak
masl, O· yernininin keffA.retidir.» buyurdular. 

Sonra Ebu DA.vud, RasUlullah (s.a.) dan bu konud8 nakledilen ha· 
dtslerin hepsi <<Yemininin keffA.retini versin» §eklindedir ve sahih olan 
da budur, der. 

ibn Cerir diyor ki; bana Ali ibn Said el·Kindi Hz . .Ai§e'den §oyle 
decligini nakletti : Rasulu!lah (s.a.) : ((Kim s1la-i rahmi kesmek ve gil
n8.h i§lemek ilzere yemin ederse o ki§inin iyiligi, bu yemininde yalan 
~1kmas1 ve yemininden donmesidir.» buyuruyor. 

Bu zay1f bir hadistir. Qilnkil hadisin isnA.dmdaki HA.rise ibn Mu
hammed metruk olup her.kese gore zaytf bir rA.vidir. 

Sonra ibn Cerir, tbn AbbAs'm, Said tbn Milseyyeb'in, Mesruk'un ve 
~a 'bi'nin : <<Bir gilnA..lu i§leme konusunda . ne yemin, ne de keffA.ret var
dlr.» dediklerini rivAyet eder. 

<<Yeminlerinizdeki lagvden dolayt Allah sizi sorumlu tutmaz.,, lye-; 
tine gelince, sizden sudur eden lagv yeminden dolayt sizi cezAlandmp 
sorumlu tutmaz. Lagv olan yemin, andi~en ki§inin maksadh olarak soy
lemedigi · te'kidli ve kuvvetli olmakslZln kl§inin normal olarak yapt1t1 
yeminlerdir. 

Nitekim BuhA.ri ve Milslim'de ... Ebu Hilreyre'den rivA.yet edilen blr 
hadis-1 §erif'te RasUlullah (s.a.) §oyle buyuruyor: 

((Kim yemin eder de yemininde <<Lat ve UzzA. adma» derse (hemen 
~inden) <<Allah'tan bqka UA..h yoktur" desin. 

Rasululla.h bunu, henilz cAhiliyetten yeni kurtulup miislilman olan 
ve cA..hiliyet doneminde !ken d11leri ka~uts1z olarak LA.t adma yemine 
all§llltl} olanlara soylemi§tlr. LA.t ile yemin kelimesini kas1tlan olmaksJ.
zm soyledikleri i~in ihlA.s kelimesi daha anceki kas1ts1z olarak sayle
li!t§ ·olduklanna ka~1hk olur. l§te bunun i~indir k1 Allah TeAlS. : <<Ancak 
sizi kalblerinizin kazand1~ §eYden dolayt sorumlu tutar» buyurmakta
dlr. Ba§ka bir A.yet-1 kerime'de de ~yle buyrulur : ccAma bile bile etti
giniz yeminden dolayt sorumlu tutar., _(MAlde, 89). 

Ebu DA..vlld «lagv yemin" i babmda I}Oyle der: Bize Hameyd tbn 
Mes'ade Hz. .Ai§e'den §Oyle dedigini nakletti : Rasulullah (s.a.) : ccYe
mtnde Ia~, kbjinin evinde «Haytr vallabf ve evet vallahb demesldlr.• 
.puyurdular. 

Sonra Ebu DA.vlld der ki: Bu hadtsi DAvud tbn Fiirlt... Hz. Aite'den 
mevkuf olarak rivA.yet etmi§tir. 

Hadisi Zilhri de ... Hz . .Ai§e'den mevkdf olarak rivAyet eder. 
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Ben derim ki;· hadisi ibn Ciireyc ve ibn Ebu LeylA, AtA kanahyla 
Hz . .AL§e'den mevkuf olarak rivAyet ederler. 

11m Cerir ... ((Yeminlerinizdeki lagvden dolaYl, Allah sizi soru.."'llu 
tutmaz.)) ayeti hakkmda Hz. .Ai.§e'nin . bunun : HaYlr vallahi, evet val
lahi demek oldugunu, 80yledigini nakleder. 

Ebu Davud aym hadisi muhtelif tariklerden (Muhammed ibn Hu
meyn ve ibn ishak kanahyla) Hz. Ai§e'ye dayanan senedlerle rivayet 
~fu, I 

Abdurrezzak diyor ki : bize Ma'mer... «Yeminlerinizdeki lagvden 
dolaYl. Allah sizi sorumlu tutmaz.)) ayeti hakkmds. Hz. Ai§e'nin §Oyle 
dedigini nakletti : · 

«Bu, bir konuda mlinAka§a eden bir topluluktur, Birisi: (haytr 
vallahi), evet vallahi, asia vallahi (kella vallahi) der. Miinak8§a Sl

rasmda kalbleri itt1falk etmeksizin bu laf1zlan kuHarurlar.)) 
. :ibn Ebu Hatim diyor ki; HArun ibn ishak ... «Yeminlerinizdeki lagv
den dolayt Allah sizi sorumlu tutmaz.>> Ayeti hakkmda Hz . . Ai§e'nin 
§Oyle dedigini nakletti : «Bu bir adamm : Haytr vallahi, evet vallahi de-
mesidir.n . 

Yine ibn Ebu Hatim rivlyet ediyor : Bize ba,ba.m... Urve'den na.k
letti 19 Hz . .Ai§e §oyle dermi§: «Lagv; §aka ve latifede olur. Bu bir ki§i
nin haytr vallahi, evet vallahill demesidir. Buhun i¢11 keffAret yoktur. 
Keffaret, ki§inin kalbinde yapmak uzere niyetini kesinle§tirip de sonra 
yapam8tdl~ §eyde vardlr.n 

Sonra ibn Ebu Hatim der ki : Abdullah ibn Omer'den, iki kavlin
den birinde ibn Abbas'dan ve E}a'bi'den, iki kavlinden birinde ikrime• 
den Urve ibn Zubeyr'den, Ebu Salih'den, iki kavlinden birinde Dahhak' 
dan, Ebu Kllabe'den ve Zlihri'den benzeri bir rivayet nakledilmi§tir. 

:tkinci bir §ekilde ~Iklama : 
Yftnus ibn Abd'ill-A'IA.... Hz. Ai§e'nin ((Yeminlerinizdeki lagvden 

dolayt, Allah sizi sorumlu tutmaz.)) A.yetini te'vil edip §Oyle dedigini 
nakleder: 

<<Si7lden birinizin bir §eye sadece dogru oldugunu kabul ederek ye
min edip sonra da o §eyin, ki§inin yemininin dl§mda vukua gelmesi
dir.>> 

Sonra. ibn Ebu HAtim §oyle dedi : Ebu Hureyre'den, ik:l kavlinden 
t1irinde ibn AbbAs'tan, Silleymft..n ibn YesA.r'dan, Said ibn Cl.ilbeyr'den. 
iki kavlinden birinde MucAhid'den, tki kavlinde birinde ibrAhim el-Ne
hai'den, Hasen'den, ZurA.re ibn EvfA.'dan Ebu Malik'den, AtA el-Hora
sAni'den, Bekr t1bn Abdullah•dan, ilki kavlinden birinde tkrime'den~ 
Ubeyd ibn SA.bit'ten, Suddi'den, Mekhiil'den, MukAtil'den, DAviid'dan. 
KatAde'den, Rebi' tbn Enes'den, Yahyt tbn Said'den ve Rabia'dan ben
zer bir gO~ rlvlyet edllmi¢ir. 
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ibn Cerir diyor ki; Bana Muhammed Fbn Musa ... Hasan ibn Ebi'l
Hasan'dan nakletti: Rasulullah (s.a.) ashabmdan birisi ile birlikte, ok 
atan (atl§an) bir gruba rastlad1. Ok atanlardan bir ki§i Vallahi isabet 
ettirdim, vallahi isabet ettiremedin dedi. RasUlullah'm yanmda bulu
nan ki§i, Efendimize : «Ey Allah'm Rasulu, bu adam hanis oldu (ye
minini bozdu) dedi. Bunun uzerine Rasulullah (s.a.) : HHayir ok atan
larm yeminleri lagvd1r, keffareti ve cezas1 yoktur.>> buyurdu. Bu, Ha
san'dan, mursel ve hasen bir hadistir. 

ibn Ebu . Hatim diyor ki; 11Bu goru§lerin ikisi de Hz. Ai§e'den riva
yet edilmi§tir. 

Hi§am ibn Revvad bize Hz. Ai§e'den rivayet etti : 0 HBu (lagv ye
mini); ki§inin dogru oldugunu sanarak Allah'a yemin ederim ki hayir, 
Allah'a yemin ederim ki evet dedigi halde o §eyin oyle olmad1g1 (ye
mindir) .>> 

Abdurrezzak Hu§eym'den, Mugir'den ibrahim'den: HBu (lagv ye
mini) bir ki§inin bir §eye yemin etmesi sonra da onu unutmas1dir.>> 
dedigini naklediyor. 

Zeyd ibn Eslem de diyor ki: Bu, (lag yemini) bir ki§inin: Eger 
§oyle §oyle yapmazsam Allah gozumu kor etsin, eger yarm sana gel
mezsem Allah beni mahmdan c;1karsm, demesidir.» 

ibn Ebu Hatim diyor ki; Ali ibn Hliseyn ... ibn Abbas'm, §oyle de
digini bildiriyor : ((Lagv yemini, k1zgm oldugun halde yaptlgm ye
mindir.,, 

ibn Ebu Hatim diyor ki; bana babam .. . ibn Abbas'tan §oyle dedi
gini nakletti : HLagv yemini, Allah'm sana helal klld1g1 §eyi senin ken
dine haram k1lmand1r. Bundan dolay1 sana keffaret yoktur.» Said ibn 
Ciibeyr'den de boyle dedigi rivayet edilmi§tir. 

Ebu Davud; HKizgmhk halinde yemin etmek,, ba§hgm1 ta§Iyan '00-
lumde Miiseyyeb'den naklediyor: Ansar'dan iki karde§in arasmda mi
ras meselesi vard1. Birisi diger karde§inden miras1 payla§malanm is
tedi. 0 da : 11Eger bir daha mirasm payla§Ilmasim istersen butun rna-
11m Ka'be'nin kaptsmdadtr.» dedi Hz. Orner kendisine §Oyle dedi: Ka' 
be senin malmdan zengindir (mlistagnidir), yemininin keffaretini ver 
ve karde§inle konu§. Qunku ben, Rasulullah (s.a.) m: HAllah'a isyan ko
nusunda s1Ia-i rahmi kesme hususunda ve sahip olmad1gm (elinde ol
mayan) §eyde adak ve yemin yoktur.» buyurdugunu i§ittim. 

11Ancak sizi kalblerinizin kazand1g1 §eyden dolay1 sorumlu tutar.» 
ayeti hakkmda ibn Abbas, Mucahid ve ba§kalan §Oyle dediler: Bu, ki
§inin yalan soyledigini bile bile yemin etmesidir.>• 

Miicahid ve ba§kalan da bu ayet, HFakat bile bile ettiginiz ye
minden dolayt sorumlu tutar.,, (Maide, 89) ayeti gibidir, dediler. 
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<<Allah Gafur'dur; Halim'di:r» kullanm ba~§lar ve onlara kalll 
c;ok yumu§akt1r. 
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226 - Kad1nlanna yakla§mamaya yemin edenler i9in. 
dort ay beklemek vard1r. Eger yeminlerinden donerlerse 
~uphesiz ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

227 - Say~t bo§anmaya karar verirlerse, muhakkak 
Allah Semi' dir, Alim' dir. 

lla ve Hiikmii 

ila ( .~"'JI ) yemin etmektir. Bir kimse, kans1yla cinsi munase
bette bulunmamak uzere yemin ederse, munasebette bulunmamak uze
re yemin ettigi sure ya dort aydan az, ya da c;ok olur. §ayet dort aydan 
az ise surenln bitiminl bekler, sonra kans1yla cinsi miinasebette bulu
~ur. Bu sftre i~inde kadm da S81bredecektlr. Kocwnyla mftnasebette bu
lunma istemeye ha:ld:tl yoktur. 

Buhari ve Mftslim'de Hz. ~'den rivayet edildigine gore, Rasu
lullah (s.a.) kadmlanyla bir ay miinasebette bulunmamaya yemin et
mi§ ve yirmidokuz giin sonra inerek «Ay yirmi dokuz giindftr>> buyur
mu'§lardlr. Bu hadisin blr benzeri, Buhari ve Muslim'de Orner ibn Hat-
ta.b'dan rivayet edilmi'§tir. . 

Sftrenin dort aydan fazla olmas1 halinde, dort ayhk sftrenin bitimin
de kadm kocas1 ile mftnasebette bulunmak isteyebilir. Bu durumda er
kek ya onunla munasebette bulunacaktir, ya da bo§ayacaktlr. Hakim 
erkegi, buna mecbur edebilir ki bu, kadmm zarar gormemesi i~indir. 
i§te bunun i~in Allah Teala: <IXadmlanna ya:kla§mamaya (onlarla cinsi 
mftnasebette bulunmamaya) yemin edenler i~in bir cezA. .. . >> buyuru
yor. Burada ila'mn cariyelere degil de, sadece zevcelere mahslls oldu~ 
~na delalet vard1r. Nite·kim cumhur'un mezhebi boyledir. <<Dort ay 
beklemek vardir>>. Koca, yemin amndan itibaren dort ay bekler. Son
ra; ya zevcesiyle miinasebette bulunmast, ya da onu bo§amas1 istenilir. 
l§te bunun i~indir ki Allah Teall : «Eger yeminlerinden donerlerse . .. )) 
buyuruyor. ibn Abbas, Mesrlik ~a'bi', Said ibn Ciibeyr ve aralannda. 
lbn Cerir'in de bulundugu ba§kalarmm sayledigine gore; «Daha on
celcl haline donerlerse» demektir ki bu da cinsi munasebetten kinA.ye-
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dir. «§ti.phesiz ki Allaih Gafur'dur, Rahim'dir'' Yeminleri sebebiyle zev
celeri hakkmda yapml§ olduklan kusurlanm bagi§laYICidlr. 

c<Eger yeminlerinden donerlerse §ti.phesiz ki Allah GafUr'dur, Ra
him'dir" ayetinde, ulemamn iki kavlinden birine delalet vard1r. Bu gO
rU§ §atii'den rivayet ed'ilen eski gorii§ti.dti.r. Buna gore karlSI ile cinsi 
mti.nasebette bulunmamaya yemin eden ki§i; dort ay sonra yeminin
den donerse ti.zerine keffaret gerekmez. §afii'nin bu g()rti.§ti.nti. daha on
ceki ayette gec;en ve Amr ibn §UaY'b'dan riva}"et edilen §U hadis des
teklemektedir: Rasulullah (s.a.) : ((Kim yemin eder de yemin ettigin
den ba§kas1m daha haYirh gorti.rse, yemininin keffareti onu terket
mesidir." buyurmu§lardlr. Hadisi Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi de 
rivayet etmi§lerdir. 

Cumhur'un gorti.§'iine gelince -ki bu gorti.§ §afii mezhebinin de ye
ni gorti.§ti. (kavli) dti.r.- Buna gore, her yemin edene keffaretin vacib 
olmas1 hti.lkmti.nti.n umumi olu§una binaen bu ki§iye de keffaret gerekir. 
Nitekim bu husU.S, sahih hadis-i §erif'lerde daha once gec;mi§ti. Allah. 
en iyisini bilir. 

ila yapan ki§inin dort ay bekletilmesi konusunda fakihler ve dl
gerleri; imam Malik ibn Enes'in el-Muvatta' isimli eserinde Amr ibn 
Dinft.r'dan naklettigi §U hadiseyi kaydederler : 6mer ibn -el-Hattab bir 
gece sokaga c;rkml§ ve bir kadmm §oyle dedigini i§itmi§: 

§u gece uznd1, her taraf karard1, 
Berbad olmu§um, oyna§acak bir can yok rnu? 
Allah'a and olsun ki, eger O'nu gozetrneseydim, 
Bu sedirden c;evre ktrmldamrdl. 

Bunun ti.zerine Hz. Orner, k1z1 Hafsa'ya, kadmm kocasma encok ne ka
dar sabredebilecegini sormu§, o dort veya a1t1 ay deyince Hz. Omer, 
oyleyse hit;bir askeri bundan fazla tutmarn, demi§. 

Muhammed ibn 1shak, ibn Abbas'm kolesi Saib ibn Cti.beyr'den 
nakletti -ki o, peygarnberin ashabma yeti§rni§ti-- o §oyle derni§ : Ben 
Hz. Orner'in olaym1 hep dinlerdirn. Bir gece Orner Medine'de gezinirken 
-ki pek c;ok kere gezlnirdl--- bir Arab kadma denk gelmi§, kadm ka-
PlSl kapah §oyle diyormu§ : · 

<~u gece uzad1, her tara£ dag1ldi, 
Berbad oldurn, birlikte oturacagimlz biri yok rnu ki, oynS§ahrn. 
Ce§itli §ekillerde oyna§ahm onunla, tlpk1, 
Gecenin karanllgmda ba§Im gasteren ay gibi. 
Onun yakmmda eglenenin kendlsiyle ne§elendigl, 
Vti.cudu giizel, yakmlan c;evresini sarrnayan. 
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Allah'a andolsun ki, Allah olmasayd1, ondan ba§ka bir §ey olmazch, 
Bu sedirden onun ~evresi bozulurdu. 
Fakat ben, bir gozeticiden korkuyorum, 

897 

Ki bizim tizerimizde gorevli ve onun katibi de hi~ bir zaman durmuyor.» 
Sonra olay1 yukardaki gibi veya benzer §ekilde aktarrm§. Bu rivA.

yet me§hur olup bir~ok tarik ile nakledilmi§tir. 
«Eger bO§anmaya karar verirlerse ... » Buna gore, cumhur'un de

digi gibi~ dort aym g~mesiyle talak (bo§anma) vaki' olmaz. 
Digerleri de dort aym ge~mesiyle bir talakm vaki' olacag1 gorti§tin

dedirler. Bu gorti§ sahih senedlerle Hz. Orner, Hz. Osman, Hz. Ali, ibn 
Mes'ud, ibn Abbas, ibn Orner ve Zeyd ibn Sabit'den rivayet edilmi§tir: 
ibn Sirin, Mesruk, Kas1m, Salim, Hasan, Ebu Seleme, Katade, Kadl 
~iireyh, Kabisa ibn Zueyb, Ata, Ebu Seleme ibn Abdurrahman, Stiley
man ibn Tarhan el-Temimi, ibrahim el-Nehai, Rebi' :tbn Enes, ve Stiddi 
de boyle soylemi§lerdir. 

Baz1lan da dart aym ge~mesiyle, kadmm talak-1 ric'i ile bO§an
IDl§ olacagm1 soylerler ki bu gorti§ Said ibn Mtiseyyeb, Ebu Bekr ibn 
Abdurrahman ·ibn Haris ibn Hi§am, Mekhul, Rabia, Ztihri ve Mervan 
ibn Hakem'in gorti§tidtir. 

Bazllan da dort aym ge~mesiyle kadmm, talak-1 bain ile bo§an
mi§ olacagm1 soylerler. Bu giirti§ Hz. Ali, ibn Mes'ud, Osman, ibn Ab
bas, ibn Orner, ve Zeyd ibn Sabit'den rivayet edilmi§tir. Ata, Cabir 
ibn Zeyd, Mesruk, ikrime, Hasan, ibn Sirin, Muhammed ibn Hanefiyye, 
ibrahim, Kabisa ibn Ztieyb, Ebu Hanife, Sevri ve Hasan ibn Salih bu 
g()rti§le fetva vermi§lerdir. 

DOrt aym g~mesiyle kadlmn bo§anrm§ olacagm1 soyleyenlerin hep
si, kadma iddet stiresince beklemenin vacib oldugunu soylemektedirler. 
Ancak ibn Abbas ve Ebu'§-~a'sa'dan rivayet edildigine gore; §ayet ka
dln (o s1rada) ti~ haYlz gormti§ ise aynca iddet beklemez. Bu, ~afii'nin 
gorti§tidur. Cumhur-u ulemadan mtiteahhirin'in gorti§tine gore ise; er
kek tutulur, ya karlSiyla mtinasebette bulunmas1 ya da bo§anmas1 is
tenir. Degilse sadece bu stirenin g~mesiyle k~m bo§anmi§ olmaz. 

Malik'in Nafi'den, onun da Abdullah ibn Omer'den rivayet ettigi
ne gore ibn Orner §oyle demi§tir : «Btr kimse kans1 ile cinsi mtinase
bette bulunmamaya yemin ederse dort ay ge~mi§ bile olsa kadm bo§an
ml§ say1lmaz. Kocadan; ya karlSim bo§arnasi, · ya da onunla muna
sebette bulunmas1 istenir. Hadisi Buhari tahric etmi§tir. 

~atii der ki: Stifyan ibn Uyeyne Stileyman ibn Yesar'm §oyle de
digini naklettl : 

Rasulullah'm ashabmdan on §U ikadar ki§iye ula§tlm. Hepsi de ka
I1Siyla cinsi mtinasebette bulunmamaya yemin eden ki§iyi durduru
yordu. 

Tefsir. C, III - F . 57 
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~afii der ki: Bunun en az1 onu~tur. 
~afii Hz. AU'nin; kans1yla cinsi munasebette bulunmamaya yemin 

eden ki~iyi durdurdugunu r!vayet eder. Sonra ~afii §6yle der : Biz dE 
bOyle soyluyoruz ki bu, Hz. Orner, Abdullah ibn Orner, Ai~e. Osman, Zeyd 
ibn Sabit ve Ras"ClluJlah (s.a.) m ashabmdan on kusur ki§iden nakle
dilen hadise de uygundur. 

ibn Cerir der ki : Bize ibn Ebu Meryem SU.heyl ibn Ebu Salih'den, 
o da babasmdan, §oyle deciigini nakletti: Sahabeden oniki ki§iye kan
:-;lyla cinsi munasebettc bulmmlamaya yemin eden ki§inin durumunu 
sordum. Hepsi de : ((dort ay g~inceye kadar ona bir §ey yoktur, bu su
renin sonunda tutulur. s.ayet donerse ne ala, degilse bo§ar» dediler. 

Hadisi SU.heyl tarik1yla Darekutni rivayet etmi§tir. 

Ben derim ki: Bu goru§ Hz. Orner, Hz. Osman, Hz. Ali, Ebu'd-Der
da, Hz. Ai§e, ibn Orner ve ibn Abbas'dan rivayet edilmektedir. Said ibn 
Museyyeb, Orner .ibn Abcti.Haz:i:z, Mucahid, Tavus, Muhammed ibn Ka'b 
ve Kas1m'm gori.i§U. de oudur. Bu goru§, Malik, ~afii, Ahmed ibn Han
bel ve ashabmm da mezhepleri (goru§leri) dir. Aynca ibn Cerir'in ter
cih ettigi gorft§ de buclur. Bu gorft§ Leys, ish8!k ibn Rahuyeh, Ebu Ubeyd, 
Ebu Sevr ve Davud'un gorft§leridir. Bunlarm hepsi §Oyle der: ~ayet 
k:ans1 ile cinsi mi.inaf:ebette bulunmazsa bo§amas1 gerekir. Eger bo§a
maz ise hakim bo:}ar. Bu bo§ama taHl.k-1 ric'i iledir. Miiddeti i~inde done
bilir. Sadece Malik : ~ayet idcleti ic;:inde kans1 ile cinsi munasebette bu
lunmaz ise dbnmesi caiz degildir, demektedir ki bu garib bir gori.i§tU.r. 

~·~~~~ (·""(~'~\--\1( ... ~!· ....... ,~~ '..-s ... v~~~~ ..... , ... f~·~-:.~'\££\"' 
~-! ~~1~'-'.JU, dJ-~· .. ~ · ~l.J""'•.J.Jo~~..lj:J.. !J - .. .), ... .... .. .. 

,;1' ~_.-~,,_.., ~,,,./ \ / _,,,,_, \ ,.. I 

-:•\:.--... ~ :.~:'1"'\,.~\\ '\q!j~·'!' ·"""::""'\?'~:.\''"' ... ,'\·....-(, ...... ~ 
~~ ,.4r.J ... ~)!JU_. ,.~~J/;_lf ~Y:.J.f;~ >.!~'.J,d., 

t.~,J ,, .)...., ..... , .... ('. , • • 

$ .... ~ .,,, ......... ,"!!~j~\l'""·(.~\\ 
.. :J'?4!J~.)Vr,;- """.:.r:.JJ~\1 

' .. ' Ill" , .,t# ~ 

228 -··- Bo~anm1~ kad1nlar; ·kendi kendi1erine, uc; adet 
ve temizlenme .rniiddoti beklerler. Eger onlar, Allah'a ve 
ahiret guniine inanlyorlarsa, Allah'In kendi rahimlerinde 
yaratt1gm1 gizlemeleri onlara helal olmaz. Eger ban~mak 
isterlerse, kocala.n onlan geri almaya daha layiktlrlar. Er
keklerin kadmlann l'Lzerinde haklan oldugu gibi, kadlnla
nn da onlar uzerinde haklan vard1r. Erkekler onlann uze
rinde bir dereceye suhi.ptirler. Allah Aziz'dir, Hakim'dir. 
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Bo~anan Kadmlann iddeti 

Bu ayet adet gonne doneminde olup ta zifat ve duhul vaki olduk
tan sonra bo§anan kadmlarm i.ic; adet si.iresi beklemeleri konusunda Al
lah Teala'mn emridir, kocasmm bo§ama.•:andan sonra, bOyle bir kadm 
i.ic; hay1z mi.iddetince bek!eyecek, sonra dilerse evlenecektir. Dort mez
heb imam1 bo§andigl takdirde cariyeyi onemli olan bu hiikmtin di~m
da tutmu§lardlr. Cariye bo§and1g1 zaman -onlara gore- iki hay1z sti
resi iddet bekler. <;iinki.i cariyenin hi.ikmi.i hi.ir olan bir kadmm htikmti
niin yans1d1r. Bir hay1z boli.inmeyecegi ic;in de - birbuc;uk bny1z siiresi 
degil de- iki hay1z siiresi bekler. 

ibn Ce·rir, Miizahir ibn Eslem kanallyla Hz. Ai§e'den nakleder ki; 
Rasulullah (s.a.) : 

((Cariyenin bo§anmas1 iki taHlktlr, iddeti de iki haYJzdtr•> buyur
mu§lardlr. 

Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve ibn Mace rivayet etmi§lerdir. Fakat 
hadisin senedindeki Miizahir tamamen zaylftlr. Hat1z Darekutni ve ba§· 
kalan derler ki: Sahib olan, bu soztin b.izzat Kas1m ibn Muhammed'in 
sozi.i oldugudur. Bu badisi ibn Mace, Atiyye el-Avfi tarikiyla ibn Orner' 
den merfU' olarak rivayet etmi·§tir. 

Darekutni ise bu hadisin Abdullah ibn Omer'den mevkUf olarak ri
vayet•inin -merfu' olarak degil- sahih oldugunu soylemektedir. 6mer 
ibn el-Hattab'dan da bu §ekilde rivayet edilmi§tir. Bu konuda saba
be araiSmda ihtilat bulundugunun bilinmecligir.i soylcmi§lerdir. 

Seleften baz1lan derler ki : Ayetin hukmi.i '1 tnt"tmi oldugu ic;in ca
riyenin iddeti de hi.ir kadmlarm iddeti gibidir. ( · mkii bu konu fltrat ile 
ilgili bir konudur ve bu konuda hiir kadmlarla c<:u·iyeler e~ittir. Bu go
ri.i§ii Muhammed ibn Sit·in ve bazt zahir ulemasmdan ~eyh Ebu Amr 
ibn Abdilberr hikaye etmi§ ve bu gori.i§i.in zay1f oldugunu da kaydet
mi§tir . . 

ibn Ebu HMim der l<i : Bana babam ... Amr ibn Mu11~.cir'uen, o da 
babasmdan nakletti: Ansardan, Yezid ibn Seken'in k1z1 Esma Ras(,. 
lullah (s.a.) zamanmda bo§anmi§ti ve (o zaman) bo~anan kadm i<;iu 
hentiz iddet bekleme yoktu. Esma bo:pndtl:\;1 znman Allah Teala bo~an
ma i~in iddet hi.ikmunti indlrdi. Boylece tal<\ktan dola:n hakkmda id<let 
bekleme emri indirilen ilk kadm o oldu. !Yani Bakura suresinin 228. 
ayeti indirilmi~ti) . 

Bu haclis, bu ~ekl:yle garib bir hadistir. 
Ayetteki ( ·.:~ ) ukun!» ke!imesinden neyin kasdedildigi konu

sunda selef ve haled: imfunlan iki gorli§ beyan ederek ihtilftf etmi§
lerdir: 
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1 ~ Kuru' kelimesinden maksad; temizliktir. imam Malik, Muvat
ta'mda, ibn ~ihab'm Hz. Ai§e'den rivayetinde der ki : Ebubekr oglu Ab
. dur:ra.lurian'm k1z1 Hafsa ii~iincii haYJ.zdan, kan gordiigii dsvreye gir
diginde ba§ka bir kocaya gitmi§ti. Ziihri der ki; Abdurrahman k1z1 tim
re'ye soyledim o da: «Urve dogru soylemi§>> dedi. Ancak bu konuda Hz. 
Ai§e ile baZilan miina.ka§a ederek dediler ki: Allah Teala kitabmda, «iir; 
adet siiresi» buyuruyor. Hz. Ai§e: «Dogru s5ylersiniz, akra ( .l_.,i')'l ) 

. nedir biliyor musunuz? A'kra temizlik giinleridir, dedi. 
imam Malik ibn ~iha'b'dan naklen diyor ki: Ebu Bekr ibn Abdur

rahman'I §oyle derken i§ittim : «Fatkihlerimizden kime yeti§tiysem -Hz. 
Ai§e'nin soziinu kastederek- bu sozu soyluyordu. 

imam Malik Nati'den naiklen diyor ki : Abdullah ibn Orner §Oyle 
derdi : «Birisi kariSim bo§ad1gmda kadm ii~iincii hay1z kamm gormeye 
ba§ladigmda kocasmdan, kocas1 da ondan kurtulmu§ olur.,, 

imam Malik diyor ki: Bizim gorii§iimuz de budur. 
Bu gorii§iin aym, ibn Abbas, Zeyd ibn Sa'bit, Salim, Kas1m, Urve, 

Siileyman i·bn Yesar, Ebu Belkr ibn Abdurrahman, Eban ibn Osman, 
Ata ibn Ebu Rebah, Katade, Ziihri ve fukaha-i seb'a'mn kalanlarmdan 
flivayet edilmi§ olup Malik, ~atti, Davud, Ebu Sevr ve ba§kalanmn da 
gorii§iidiir. Bu gorii§ii imam Ahmed de rivayet etmi§tir. 

Ebu Ubeyd ve digerleri de bu gorii§e delil olarak §8.ir A'§a'mn ~iiri
ni g()sterirler. A'§a bir §iirinde Arab emirlerinden bir emirin oturma ye
rine sava§I tercih ederelk bunun sonucu e§inin adetten temizlenme vak
tini yitirip onunla temas etmeyi§ini ifade ediyor. 

2 - Ayetteki «kuru'» lafzmdan murad hayiZdlr. Kadmm iic;iincii 
hayZl bitip temizlenmedik~e iddeti sana ermez. Ba§kalan da kadmm 
iic;iincii hayzmm bitiminde gusul etmesiyle iddetinin bitecegini ilave 
ederler. iddetinin bitiminde kadmm s6ziinil.n dogrulanacagi (kabul edi
lecegi) sii'renin en az1 33 gun ve bir lahzadir. 

Sevri Mansur'dan, 0 ibrahim'den, o da Alkame'd€n rivayet eder ki, · 
Alkame §oyle demi§tir: Biz Orner ibn Hattab'm yamnda idik, ona bir 
kadm geldi ve ·: «Kocam beni kendisinden bir ya da iki talak ile ay1rd1 
sonra bana geldi. Bende suyumu koydum elbisemi c;Ikardim ve kap1y1 
kapattim.» 

Hz. Orner, Albdullah ibn Mes'ud'a : Ne dersin? diye sordu. 0, kadma 
namaz helal olmadlkc;a adamm kariSI oldugu kanaatmdaYJ.m, dedi. Hz. 
Orner de : Ben de bu gorii§teyim, dedi. 

Hz. Ebu Bekir es-S1dd.ik, Hz. Orner, Hz. Osman; Hz. Ali, Ebu'd-Derda; 
. Ubacte ibn Samit, Enes ibn Malik, ibn Mes'ud, Muaz, Ubey ibn Ka'b, 
Ebu MU.Sa el-E:fari, ibn Abbas, Said ibn Miiseyyeb, Alkame, Esved, Ib
rahim, Miicahid, Ata, Tavus, Said ibn Cubeyr, ikrime, Muhammed ibn 
Sirin, Hasan, Katade, ~a'·bi, Rerbi', Mukatil ibn Hayyan, Siiddi, Mekhul, 
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Dahha.Jk, Ata el-Horasani'den de rivayet edilir ki, .A.yetteki Kw:u' 
( . J .,.,AJI . ) lafzi hay1z anlammdadir. 

Bu gorO.§ Ebu Hanife ve arkada§larmm mezhebidir. imam Ahmed 
ibn Hanbel'den gelen iki rivayetin sahih olanma gfue o da bu gorti§te
dir. Nitekim : Esrem'in hikaye ettigine gore o §Oyle demi§tir : Rasu
lullah (s.a.) m ashabmm bO.yO.kleri kuru' hay1zd1r, dediler. 

Bu, Sevri, Evza'i, ibn Ebu Leyla, ibn §O.brume, Hasan ibn Sllih 
· ibn Hayl, Ebu Ubeyd ve ishak ibn Rahuyeh'in mezhebidir. 

Ebu Davud ve Nesei'nin MO.nzir ibn Mugire tariklyla rivayet ettik
leri §U hadis-i §erif de bu goru~O. kuvvetlendirmektedir. Ebu HubeY§ kiZI 
Fatima Rasulullah (s.a.) m, kendisine «Kuru'» gO.nlerinde namaz1 bi
rrok.» buyurdugunu belirtmi~tir. 

§ayet bu hadis sahih olsayd1 kuru' kelimesinin hay1z olduguna dair 
apac;1k bir delil olurdu. Fakat hadisin senedindeki MO.nzir hakklnda, 
E~bu Hatmi : 11M~hul olup me§hur degildir» demektedir. ibn Hibban da · 
kendisine gO.venilir (sika) raviler arasmda zikretmektedir. 

ibn Cerir der ki : Kuru' ( . J..} ) kelimesinin ash arap dilinde bel
li bir vakitte gelmesi ah§ilan §eyin gelme zamam ve belli bir vakitte git
mesi ah§Ilmi§ olan §eyin gitme vaktidir. Binaenaleyh, bu ifade (kuru') 
kelimesinin hem haytz, hem de temizlik arasmda mO.§terek bir laf1z ol- . 
mas1m gerektiriyor ki baz1 usulciller bu gorO.~tedirler. Yani kuru' keli
mesi mO.§terek bir laf1zd1r. En iyisini Allah bilir. 

Esmai'nin kavli budur. Buna gore kuru' kelimesi mutlak o1arak 
vakittir. ,, 

Ebu Amr ibn A'la. der ki : Araplar, hayza da, hay1zdan temizlenme
ye de temizlik ve hayzm ikisine birlikte de kuru' ( ·J.;i ) ad1m verir-
ler. · 

$eyh. Ebu Amr AbdO.'l-Berr der ki: Arap dilcileri ve fakihler kuru' 
kelimesiyle hayzm ve temizligin kasdedildiginde ihtil8.f etmemi§lerdir. 
Sadece onlarm ihtilafi, bu ayette iki gorti§ten hangisinin kas4:.edlldigi 
konusunda<;hr. 

11Allah'm kendi rahimlerinde yarattigm1 gizlemeleri onlara helal ol
maz.» ibn Abbas, Abdullah ibn Orner, Mucahid, §a'bi, Hakem ibn Uyey
ne, Rebi' ibn Enes, Dahha·k ve ba§kalan da bOyle tefsir ettiler. 

11Eger Allah'a ve ahiret gi;intine inamyorlarsa» hamile veya haytzh 
olduklarm1 gizlememelidirler. 

· Bu ayet hilA.f-1 hakikat bilgi vermelerine kar§I Allah'm onlan teh
dididir. Bu ayet de delalet ediyor ki; bu konuda bilgisine ba§vurulacak 

. kadmlard1r. Qtinkii bu husus ancak onlar taraf~ndan (onlann soyleme
leriyle) bilinebilir. Genellikle bu konuda bir beige, delil getirilmesi zor
dur. Dolayts1yla i~ onlara dondO.rUlecek ve onlara dayanacakttr. Bu se-
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beple gerek iddetin bir an once bitmesini istemeleri ve gerekse kendile· 
rince ozel bir taknn sebeplerle iddet siiresini uzatmak i~in hilaf-1 ha
'kikat bilgi vermemeleri i<;in bu ayetle kadmlar tehdid edilmi§ ve ne faz
la, ne eksik olmamak iizere bu konuda dogru bilgi vermekle emrolun
mu§lardir. 

((Eger ban§mak ~terlerse, kocalan onlan geri almaya daha layik
tular.>> 

Yani, onlan bo§ayan kocalart, §ayet niyetleri islah ve hay1r ise ve 
kadm da iddeti i~inde ise onlan geri almaya daha laylktlrlar. Bu, ta~ 
la'k-1 ric'i ile bo§anan kadmlar hakkmdad1r. Talak-1 bainle bo§anan ka
dmlarm durumu ise bu ayetin §iimuliine girmez. 

( .... .. .. .......... ..... ... .... ) 
uEr'keklerin kadmlarm iizerinde haklan oldugu gibi, kadmlarm da 

onlar iizerinde haklan vard1r." DolayiSiyla her biri iizerlerine dii§en 
gorevleri giizelce yerine getirmelidirler. 

Sahih-i Mtislim'de Cabir'den rivayet edildigine gore, Rasulullah 
(s.a.) Veda hacc1 hutbesinde §Oyle buyurmu§lardu: 

((Kadmlar hakkmda Allah'tan korkunuz, onlan Allah'm emaneti 
ile aldm1z, onlan Allah ad1yla helal klldm1z. Sizin onlann iizerindeki 
hakk1mz; sizin ho§lanmadigmiz hi~ bir kimseyi yataklarm1za · bastlr
mamalandir. Eger bOyle yaparlarsa onlan ac1tmayacak §ekilde doviiniiz. 
Giizel bir §ekilde onlarm nz1klanm ve giyeceklerini veriniz.n 

Behz ibn Hakim'in Muaviye ibn Hayde el-ku~eyri'den onun da ba
basmdan, onun da dedesinden rivayet ettigi bir hadis-i §erif'te; o Ra
sululla:h'a ((Ey Allah'm Rasulii, bizden birinin uzerinde zevcesinin hak
ki nedir?" diye sorar. Allah'm Rasi1lii : ((Yediginden yedireceksin, giydi
ginden giydireceksin, yiiziine vurmayacaksm, onun ~irkin oldugunu 
soylemiyeceksin, evden ba§ka yerde ondan aynlmayacaksm.n 

Veki'in, Be§ir ibn Siileyman kanahyla ikrime'den riv!yetine gore 
ibn Abbas : Kadmm benim i~in suslenmesini sevdigim gibi ben de ka
dm i~in siislenmeyi severim. Qtinkii Allah Teala : ((Erkeklerin kadmla
rm iizerinde haklan oldugu gibi, kadmlann da onlar uzerinde haklan 
vardir>> buyurmu§tur. 

Bu hadisi ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim rivayet etmi§lerdir. 
((Erkekler, onlarm uzerinde bir dereceye sahlptirler.n Yani, yara

tlll§ta, ahlakta, derecede, emre itaatte, harcamada (infakta) faydah 
alan §eyleri yapmakta, diinya ve ahirete iistUnliigiinde erkekler kadm
lardan bir derece usttinltige sahiptirler. Nitekim Allah Teal! : ((Erkek
ler kadmlar iizerine h!kimdirler. Qiinku Allah kimini kiminden \isttin 
k1lmt§t1r. Hemde erkekler, mallanndan infak etmektedirler.,, (Nisa, 34) 
buyuruyor. 

((Allah Aziz'dil', Ha:kim'dir.n Emrine muhalefet eden ve kendisine 
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isyan edenlerden intikam almakta izzetlidir. Emirlerinde, §eriatinde ve 
kaderinde de hikmet sahibidir. 

- - --,--- i Z A H I · -----

islam'da kadm haklan konusunda Re§id R1za §oyle diyor : 

islam'da Kadm Ilaklan 

<CKadmlann haklan ma'ruf tizere vazifelerine denktir. Erkeklerin 
onlardan bir derece tisttinltikleri vard1r. )) Bu, son derece ytice ifadeler, 
ktsa fakat btiytik bir kitabda anlatllmayacak kadar tafsilat1 gozler onli
ne sermektedir. Bu ktilli bir kaideyi hayk1rmaktad1r : Kadm btittin hak
larmda erkege e§ittir. Ancak bir konuda ondan farkhdtr. Erkeklerin on
lar uzerinde bir derece tistiinliikleri vard1r ki bunun a~1klamas1 daha 
sonra gelecektir. Kadmlarm lehlerinde ve aleyhlerinde olan konularm 
belirtilmesi ise; insanlar aras1 mtinasebet, mua§eret ve aileleraras1 
ili§kilere birakilmi§tlr. Yani halkm orftine terkedilmi.~tir. Orf ise din, 
inan~. edeb ve adetlere baghdir. Bu ctimle erkegin eline btittin i§ ve 
durumlarda e§iyle muamelesini ol~ecek bir ol~ti vermektedir. Erkekler 
kadmlarmdan herhangi bir §ey istedikleri zaman, onun kar§Ihgmda 
kendilerinin de gorevleri bulundugunu hatlrlamahdirlar. Bunun i~in 

Abdullah ibn Abbas bu ayete binaen; 1<llas1l e§im benim ic;in stisleni
yorsa, ben de onun i~in stislenirim. )) demi§ . .. Maksad haklarm arala
rmda e§it bi~imde dag1lmasid1r. Kadm erkek ic;in ne i§ yaparsa mut
laka erkek de onun nmka:bilini kadma yapmahd1r. 0 i§in misli olmasa 
da, ttirti itibariyle aym olmahd1r. Kadm hukuk ve i§lerinde erkekle 
e§it oldugu gibi, his, §UUr :ve ak1l baktmmdan da ona denktir. Her ikisl 
de tam bir akli yaptya sahiptir. Menfaatlanm dti§tinUr. Kendisi i~in 
uygun geleni seven bir gonlti vard1r. Kendisine uygun dti§meyen §ey
den kac;m1r ve nefret eder. iki cinsten birinin digerine tahakktim et-

. mesi, onu kolele§tirip menfaatl ic;in kullanmas1 ve istismar etmesi adA
let degildir. 6zellikle nikAh akdinden sonra ortak hayata girmeyi mti
teakiben iki e§in birbirine kar§I haklanm yerine getirip kar§lhkh say
giyi benimsemelidirler ki mutlu olmalan mtimktin olsun. 

Muhammed Abduh der ki; islam'm kadmlara verdigi bu ytiksek 
d~receyi ondan once hi~bir §eriat ve hi~bir din vermemi§tir. Hatta ts
lam'dan once ve sonra hi~bir millet kadmi bu derece ytikseltmemi§tir. 
Teknik ve uygarllk alanmda ilerledigi gortilen A vrupa milletleri kadma 
sayg1 ve deger vermede, kadmm modern bilgiler ve san'atlarla egitilip 
yeti§tirilmesinde bu derece lleri gitmi§ olmalanna ragmen, hentiz ts-
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lam'm kadma verdigi fisttin dereceyi ona verebilmi§ degildirler. islam 
§eriatnm yakla§Ik onii~bu~uk as1r once, kadma tammi§ oldugu, koca
smm izni olmaks1zm kendi malmda tasarruf etme yetkisini ve daha 
buna benzer kadm haklanyla ilgili hukiimleri, hala bu uygar illkelerin 
kanunlari kadmlardan esirgemektEidir. Daha elli y1l oncesine degin Av
rupa'da kadul. kole mesa•besindeydi. T1pk1 araplann cahiliyyet donemin
de oldugu gibi. Hatta daha kotu durumdayd1. Biz Hiristiyanllgm bOyle 
bir durumu ongordiigtinu soylemiyoruz. Qtinku Hz. isa'mn prensible· 
rinin bid'at ve tahriflerden uzak olarak Hnistiyanlara ula§t1g1 kanaatm
da degiliz. Bilindigi gibi Hiristiyanlarm kabul ettikleri Hiristiyanllk, 
kadmi hi~'hir zaman te'kamille sevketmemi§, ancak g~en yiizYilda mo
dern teknolojinin geli§mesi sonucunda kadm belirli oranda geU§me im
kamna ula§mi§tir ... 

.Allah Teala erkegi aile reisligi gibi ozel bir nitelikle temayuz et
tirmenin dl§Inda erkekle kadml a.ym derecede kabul ettigine gore; aile 
reisligini ifa etmeniil geregi olarak erkeklerin kad1nlara kar§I gorevleri· 
ni, kadinlann da onlara kar§I gorevlerini iyice ogrenmeleri gerekir. Her 
iki cinsin birbirine kar§I haklanna saygt gostermeleri ve birbirlerinin 
ha!klanm lrullanma lfolayllgi saglamalan ic;in bu gereklidir. Qiinkii in
san tabiat itibariyle kendisini kti~iimsemeyen, horlamayan ve yapt1g1 
davram§larda gorevinin ne oldugunu bilen, saygi11, bHgili ki§iye hurmet 
eder. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, II, 375- 377) 

Allah Teala'mn «erkeklerin onlann uzerinde bir derece ustunltik
leri vardlr» kavli kadma bir §ey, ~rkege ise pek<;ok §ey ytiklemektedir. 
Bilindigi gibi, buradaki «derece», a.ile reisligi ve ailenin ihtiya~lanru 
yerine getirme §eklinde tefsir edilmi§tir. Qiinku Allah Teala Nisa sure
sindeki «Erkekler Allah'm onlan biiibirine ustun kllrnasi ve mallarm
dan kadmlara harcamalan sebeQiyle kadmlarm uzerine hakim kllrni§· 
tlr.» kavli bu dereceyi yorumlamaktad.Ir. Aile hayat1 ~osyal bir hayatt1r. 
Her sosyal hayatta topluma onderlik eden bir ba§m bulunmas1 gerekir. 
Qiinkti topluluklann baZI konularda arzu ve isteklerinin farkll olmas1 
gayet tabiidir. Ailenin menfaati ancak ihtilaf edilen konularda gor~ii
ne miiracaat edilen bir ba§m bulunmas1 halinde gozetilebilir. Boylece 
herkes birbirinin aksine hareket ederek toplulugu baglayan ana bagm 
kopmas1 onlenir. Aksi takdirde diizen bozulur. Aile reisligine erkek daha 
laYJktlr. Qtinkii ailenin menfaatim en iyi o bilir. Gucunu ve mahm en 
iyi o kullanabilir. Bu sebeple §eriat kadmm korunmasm1 ve gec;imini er
kegln s1rtma yuklemi§tir. Kadm ise ma'ruf bic;imde kocasma itaat et
mekle miikelleftir. Eger kadm kocasmm sozunu dinlemezse onu once 
ogiit, sonra terk, sonra da ac1tmayacak §ekilde doverek te'dib edebilir. 
Bu aile reisine, _ailenin menfaati ve iyl gec;imi ic;in verilmi§ bir yetkidir. 
Tlpki toplumun menfaat1 i~in toph.imun reisine veya askerin komuta· 
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nma verilen yetki gibi. Kadmlara tecaviiz ederek, onlara tahakkiim et
mek veya kin besletecek §ekilde a§Irl davram§larda bulunmak ise hi~
bir §ekilde caiz degildir, bil'akis zuliimdiir. (Re§id R1za, Tefsir el-MenA.r, 
II, 379 - 380) 

G:£~1~~\\~\J.~ ~7~,~~~~~~t;.~·.s;t;.!·~ 1l \:::;,~( .. :~!~' 
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229 - Bo~anma iki defad1r. Ya iy!likle tutmak, ya da 
giizellikle salmaktlr. Onlara verdiginizden bir~eyi geri al
maniz sizlere helal degildir. Meger, erkekle kad1n Allah'1n 
hududunu ikame edemeyeceklerinden korkmu~ olalar. 
Eger siz de, onlartn Allah'1n bududunu ikame edemeye-

. ceklerinden korkarsan1z, o halde fidye vermelerinde bir 
vebal yoktur. Bunlar Allah'm hudududur. Onlan ~may1n. 
Kim Allah'In hududunu ~arsa, i~te onlar zalimlerin ta 

. . 

kendileridir. 
230 - $ayet erkek e~ini bir daha (iiQiincii kez) bo~ar

sa; artlk ondan sonra kadm, b~ka bir kocaya nikahlarup 
vanncaya kadar ona helal olmaz. $ayet bu koca da onu bo
~ar ve onlar Allah'In hududunu ikame edeceklerini zanne
derlerse tekrar birbirlerine donmelerinde her ikisi iQin de 
bir giinah yoktur. Bunlar Allah'In hudududur. Bunlan, hi
len bir kavim iQin aQikhyor. 

Bo§altla Miktan 

tslam'm b~lang1cmda, bir ki§i iddet i~inde olma:k §artlyla yiiz kere 
de bO§aml§ olsa · kansmi geri alma hakkma sahipti. Elbette bunda e§ler 
i~in zarar sezkonusu idi. I§te bu ayet-i kerime islam'm ba§lang1cmdaki 
bu uygulamayi kaldlrml§ ve Allah Teala talak1 (bo§amayi) ii~e has-
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retmi§ ve kocanm aym kadma donmesine bir ve iki talakta mtisaade 
etmi§, ii~tinciide ise ondan tamamiyle uzakla§tirmi§tlr. ~oyleki: 

«BO§anma iki defad1r. Ya iyilikle tutmak ya da giizellikle salmak
tlr.» 

Ebu Davud Siinen'inde U~ talaktan sonra ric'at~n (donm_enin) 
neshi babmda §oyle der: Bize Ahmed ibn Muhammed el-Mervezi. .. ibn 
Abbas'tan rivayet etti ki; <tBO§anmi§ kadmlar, kendi kendilerine ii~ 

adet ve temizlenme mUddeti bekler ... >> ayeti hakkmda ibn Abbas §6yle 
demil} : Birisi kans1m, ii~ talakla bo§ami§ olsa bile tekrar almaya ba§
kalanndan daha lay1kt1r. Bu ayet nesh edilerek ubo§anma iki defadlr>> 
buyuruldu. Bu hadisi Nesci de, Zekeriya ibn Yahya'dan rivayet etmi§
tir . 

ibn Ebu Hatim der ki : Harlin ibn ishak ... Urve'den, o da babasm
dan bize rivayet etti ki, bir adam kansma : 'Seni asia bo§amiyacagim 
ve sana ebediyyen donmiyecegim, dedi. Kadm : Bu nas1I olur? diye sor
du. Adam : Seni bo§ayacag1m, iddetin bitimi yakla§mca da tekrar ala
cagm1, dedi. Kadm Rasulullah (s.a.) a gelerek durumu anlatti. Allah 
Teal a da HBO!}anmak iki defadlr ... )) ayetini indirdi. ibn Cerir, tefsi
rinde, Cerir ibn Abdiilhamid ve ibn idris tarik1yla bu hadisi rivayet et
mi§tir. Abel ibn Humeyd de tefsirinde Ca'fer ibn Avn'dan bu §ekilde 
1·ivayet etmi§tir. 

Bunlarm hepsi de Hi§am ibn Urve'den, o da babasmdan rivayet et
mi§lerdir. Hi§am'm babas1 der ki; 

Ki.~i . diledigi kadanyla bo§ami§ bile olsa kans1m geri almaya daha 
Hly1kt1r. Ansardan bir ki§i kansma k1zd1 ve ona : Vallahi sana donme
yecegim ve senden aynlmayacag1m, dedi. Kadm da: Bu nas1l olacak? 
diye sordu. Adam : «Seni bo§ayacagim, iddetin bitimi yakla§mca seni 
geri alacag1m, sonra tekrar bo§ayacagun, iddetin bitimi yakla§mca yine 
geri alacagnn ... •> dedi. Kadm bunu Rastllullah (s.a.) a anlatmca Allah 
Teala : .. Bo~anmak iki defad1r .. . •• ayeti ni indirdi. Ravi der ki: Boylece 
·bo~am1 !? ulan da , bo~amnmJ.<1 olan c.la bo~anma ile kar§Ila§tl. 

Bunu Ebu Bekr ihn Merduyeh de Muhammed ibn Stileyman tari
kiyla .. Hz. Ai§e'den rivayet eder. 

Tirnti:.d de bu hadisi Kuteybe'den rivayet etmi§tir. Som·a Tirmizi 
Ebu Ktireyb'clen .. . mtirBel olarak rivayet etmi§ ve bu sahihtir, ctemi.§· 
tir. 

Ha clisi, lEkim Mlis tedrek'inde . Ya'kub ibn Humeyd ibn K f\Sip ta
r1 kly1a rivayet t.'tmi~ ve :isna cl1 sa h i11 t ir ·· dcmi~?tir . 

• · Sonra ion Mt·rd(Iych der ki : Biz.: :\1uha mmed ibn Ahmed ibn ib
r:l him .. . Hz. Ai~e'den rivayet ett i ki v .jc)y ie demi ~; i:inceleri ~amanm 
bir vakti yoktu. Ki§i kan sm1 bo!:jar , sonra idde ' i bitmcdigi miiddet~e 
geri ahrd1. Ansar'dan bir adam ile kans1 arasmcla, insanlarm arasmda 
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olan baz1 §eyler olmu§ ve o kU}i : «Allah'a yemin olsun ki seni terkede
ceglm, ne evli olacaksm, ne de kocan olacak>> demi§ti. Som·a onu bo
§airu§ iddetinin bitmesi yB~kla§mca geri alnn§ti ve bunu defalarca yap
ffil§tl. Bunun uzerine Allah Teala bu konuda : ((Bo§anma iki defadtr, 
ya iyilikle tutmak ya da gtizellikle salmaktin> ayet~ni indirdi ve boylece 
~amay1 u~ talak ile tahdid etmi§ oldu. Boylece ba§ka bir kocayla ni
kahlaruncaya kadar u~ten sonraki ric'at kalknn§ oldu. 

Katade'den de mursel olarak bu §ekilde rivayet edilmi§tir. Stiddi, 
ibn Zeyd ve ibn Cerir bunu zikrederler. ibn Cerir bu ayetin tefsiri (a~tk
lamast) olarak bu gorti§ti tercih etmi§tir. 

«Ya iyilikle tutmak, ya da guzellikle salmaktlr» Yani e§inizi bir ya 
da iki talakla bo§adtgrmzda, ya henuz iddeti i~indeyken, araruz1 du
zeltmek ve ona iyilik yapmak niyetiyle onu geri almak, ya da hakkma 
tecavuz etmemek ve bir zarar vermemek kayd1yla iddeti bitinceye ka
dar bekleyip boylece talak-1 bainle bo§annn§ olmasm1 saglama-k ara
smda muhayyersiniz. 

Ali hm E'bu Talha ibn Abbas'm §oyle dedigini rivayet eder : «Ki§i, 
e§ini iki talak ile bo§adigmda u~uncu (talakla bo§ama hususunda) 
Allah'tan korksun. Ya onu glizellikle tutsun ve onunla gi.izel ge~insin, 

ya da gtizellikle sahversin ve hakkm1 eksiltip te ona zulmetmesin.)) 
ibn Ebu Hatim diyor ki : Bize Yunus ibn Abd'til-A'la . .. Ebu Rezin' 

den nakletti ki, RasUlullah (s.a.) a bir adam geldi ve: ((Ey Allah·m Ra
sulu; Allah Teala'mn: <<Ya iyilikle tutmak, ya da glizellikle salmaktu>> 
soztinu gormez misin, u~i.incusu nerede? diye sordu. Allah Rasulu : <<Gi.i-
zellikle salmaktm> buyurdu. . 

Hadisi Abd ibn Humeyd tefsirinde rivayet etmi§ olup onun Jafzl 
§oyledir : Bize Yezid ibn Ebu Hakim.. . Ebu Rezin el-Esedi'den rivayet 
etti ki : Bir adam : Ey Allah'm Rasulti, Allah'm : «B~anmak iki defa
du.)) soztinu gormez misin? fi~tincusu nerede? dedi. Allah Rastilu : ((Gi.i
zellikle b1rakmak u~uncusudur)) buyurdu. Bu hadisi imam Ahmed de 
rtvayet etmi§tir. 

Said ibn Mansur da Halid lbn Abdullah kanallyla .. . Ebu Rezin ' 
den bu §ekilde rivayet etmi§tir. 

Bu hadisi ibn Merduyeh de Kays ibn Rebi' tarik1yle ... Ebu Rezin' 
den mi.irsel olarak rivayet eder. 
· Yine ibn Merduyeh, bu hadisi Abdtilvahid ibn Ziyad tarik1yla .. . 

Enes ibn Malik'den, rivayet etml§, sonra §6yle demi§tir : Bize Abdullah 
ibn Ahmed, Enes ibn Malik'den rivayet etti ki o §oyle demi§tir : Bir 
adam Rasulullah (s.a.) a geldi ve : Ey Allah'm Rasulu; Allah talftkt (bo· 
§amayi) iki defa zikrediyor, u~unctisi.i nerede? diye sordu. Allah'm Ra:. 
slllu: <cgtizelllkle tutmak, ya da guzellikle blrakmaktJr,, buyurdu. 

•Onlara verdiginizden bir §eyi geri almaruz sizlere helal degildir., 
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Sizin, e§lerinize verdiginiz mehirlerin hepsini, ya da bir kiSmmi onla
nn size geri vermeleri suretiyle onlan slkmtlya sokmaruz ve onlan Sl
kl§tlrmaruz helal degildir. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i keri
me'de: <iApa~Ik hayas1zhk etmedik~e onlara verdiginiz mehrin bir k1s
m1ru allp gotiirmeniz i~in onlar1 siki§tlrmaym.» . (Nisa, 19) buyuruyor. 

Ancak kadm kendi istegiyle ve gt>niil nzas1yla kocasma bir §ey ve
recek olursa, Allah Teala bu hususta: <<~ayet ondan bir kiSffilru gontil 
ho§lugu ile size ba~§lar iseler, onu atiyetle yiyin.» (Nisa, 4) buyuru
yor. 

Kan kocanm bi:rbiriyle anla§mamalan ve kadlrun kocasmm hak
lanru yerine getirmemesi, onu k1zdirmas1 ve onunla birlikte ya§a
maya gii~ yetirememesi halinde kadm, kocasmm kendisine verdiklerini 
fidye olarak verme hakkma sahiptir. Bu konuda kadma herhangi bi.r 
s1kmti, zorluk sozkonusu degildir. Kocas1 da onu kabul edebilir. Bunun 
i~in<Hr ki Allah Teala : ((Onlara verdiginiz bir §eyi geri almaruz sizlere 
helal degildir. Meger erkekle kadm, Allah'm hududunu ikame edeme
yeceklerinden korkarsa, o halde fidye vermelerinde bir vebal yoktur» 

· buyuruyor. 

Kadmm herhangi bir ozrii ·olmaks1zm kocasmdan, fidye vererek 
aynlma istemesi haline gelince, ibn Cerir bu konuda §Oyle der : ibn 
Be§§ar .. . Sevbani'den rivayet etti ki RasUiullah (s.a.) «Liirumsuz yere 
ikocasmdan bo§anmay1 isteyen kadma cermet kokusu haramd1r.» buyur
mu§tur. Tirmizi de bu hadisi Biindar kanahyla rivayet etmi§tir. 

Hasan der ki: Bu hadis Eyyub'dan, Ebu Katade'den, Ebu Esma'
dan, Sevban'dan rivayet edilmi§tir. Baz1lan da bu hadisi Eyyub'dan bu 
isnadla rivayet etmi§ler fakat senedi Rasulullah (s.a.) a kadar ula§tlr
mami§lanilr. Yani merfu' hadis olarak degil mevkuf hadis olara.k riva
yet etmi§lerdir. 

imam Ahmed der ki; ,bize Abdurrahman .. . SevbAn'dan rivAyet etti 
'ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: ((HeThangi bir zarar sozkonusu ol
ma:kslzm kocasmdan bo§anmayt isteyen kadma cennet koktisu haram
dir» hadisi Ebu Davud, ibn Mace ve ibn ~rtir, Hammad lbn Zeyd'in 
hadisinden bu §ekilde rivAyet etmi§lerdir. Hadisin ba§ka bir tarlktan 
rivayeti ise §oyledir : ibn Cerir dedi ki : Bize Ya'kub ibn :fbrahim ... Ra
sulullah (s.a.) m kolesi Sevban'dan o da Rasulullah (s.a.) dan rivayet 
etti ki, Efendimiz : 

uHerhangi bir beis olmakstzm kocasmdan bo§anmayt isteyen ka
dma Allah cennet kokusunu haram kllar>) buyurdular. · 
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Yine Allah'm RasuHi : ((Kocasmdan ald1~ mallan (mehir), vermek 
suretiyle bo§anan kadmlar miinaflklardlr» buyurdular. 

Sonra ibn Cerir ve Tirmizi birlikte, bu hadlsi Ebu Kiireyb kana
hyla Sevban'dan rivayet ettiler. Buna gore Rasulullah (s.a.) : ((Kocasma, 
ondan ald1g1 mehri fidye olarak verip bo§anan kadmlar ancak munaf1k 
olanlardir» buyurdu. 

Tirmizi sonra §6yle der : Hadis, bu §ekliyle gai:-ibtir ve isnadi kuv
vetli degildir. Bir diger hadisi §erif'te ise, ibn Cerir der ki : Bize, Ey
yub ... Ukbe ibn Amir'den rivayet etti ki, Ra8ulullah (s.a.) §6yle buyur
d~Iar: 

«Hiilu' (kocasma mihri geri verme kai'§Ihgmda) ile kocasmdan bo
§anan kadmlar ancak mtinaf1k olan kadmlard1r.» Hadis bu §ekliyle ga
rlb, zaYif bir hadistir. 

Bir diger hadis-i §erif'te ise imam Ahmed diyor ki: Bize, Affan .. . 
Ebu Htireyre'den, o da Rasulullah (s.a.) dan rivayet ettiler ki : ((Hiilu'» 
ile kocasmdan ve nikah bagmdan bo§anan kadmlar ancak mtinafiklar
diV> 

Bir d1ger hadis-i §erif'te ibn Mace der ki: Bize, Bekr ibn Halef 
Ebu Bi§r ... ibn Abbas'dan rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) §6yle buyur
dular : «Bir kadm . kocasmdan ha;ks1z yere b~nmay1 istemesin. Kim 
bOyle yaparsa cennetin kokusunu bulamaz. Halbuki onun kokusu kirk 
Yilllk mesafeden, hissedilir.» 

Sonra, seleften bir~ogu ve halef imamlan §6yle dediler: Htilu' (ka
dmm kocasmdan ald1g1 mihri iade etmek) suretiyle ondan bo§anmak~ 
istemesi caiz degildir. Ancak aynllk ve ge~imsizligin kadm tarafm
dan gelmesi halinde caizdir. Bu durumda verilen fidyeyi erkegin kabul 
etmesi caizdir. Bunlar, «Onlara verdiginiz bir §eyi gerl almamz sizlere 
helal degildir. Eger erkekle kadm, Allah'm hududunu ikame edemeye
ceklerinden korkmu§ olsalar ... » ayetini g6rti§lerine delil olarak goste
rirler ve §oyle derler: Htilu' ancak bu halde me§ru'dur, bunun di§mda 
yalmz delil ile calz olur ki asl olan, htilu'un caiz olmamasldlr. 

Bu gorti§ti benimseyenler, ibn Abbas, Tarns, lbrA.him, AtA., Ha• 
san ve Cumhur-u ulemad1r. imam Malik ve Evzai ise §oyle derler: 
§ayet erkek kadmdan bir §ey ahp da ald1g1 §ey kadm ic;in bir zarar 
olursa bu halde erkegin ald1g1 §eyi kadma geri vermesi vacibtir ve talak 
da talak-1 ric'i olur. 

imam Malik der ki : Benim kendilerine yeti§tigim msanlann uy
gulalnfl.lan bu §ekilde idi. 

imam §afii de hiilu'un Uyu§mazllk hallerinde caiz oldugu gOrU§UU.· 
dedir. ittifak halinde ise daha bir evleviyetle hiilu'un caiz olmasi ge
rekir. 

§afii'nin btitiin ashabmm kavli (gorii§ii) budur. §eyh Ebu Amr ibn 
·' . 
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Abd'Ul-Berr Kitab'iil-istizkar'mda Bekr ibn Abdullah el-Mtizeni'den hi
kaye eder ki, o hti.lU'un : ccbncekine yti.klerle mihir vermi§ olsaruz bile, 
bir §ey almay1n.» (Nisa, 20) ayeti ile mensub oldugunu soylemi§tir. Bu 
gorti.§ti. ibn Cerir rivayet eder. Ancak bu, zaYlf bir kavil olup soyleyen 
geri ~evrilir. 

ibn Cerir'in zikrettigine gore bu ayet Sabit ibn Kays ibn ~emmas 
ve kanst Habibe bint Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul'ti.n hakkmda nazil 
olmu§tur. ~imdi de bu konudaki hadisin· tariklerini ve degi§ik Iaf1zlanru 
zikredelim : 

imam Ahmed ccMuvattan isimli eserinde der ki : 
Yahya ibn Said ... Habi·be bint Sehl el-Ans·ari'den nakletti ki, o Sa

bit ibn Kays ibn ~emmas ile evliymi§. Rasulullah (s.a.) (Bir gun) sa
bah namazma ~Iktlfpnda Habibe bint Sehl'i alaca karanhkta kap1smm 
yamnda gormti.§ ve ana : <cKimdir 011 diye sormu§. Habibe : <eBen Habib-3 
bint Sehln im diye cevap vermi~. Rasulullah (s.a.) c<neyin var?11 dedi. 
0 da : (Kendisi ve kocasm1 kastederek) Ne ben, ne de Sabit ibn Kays 
dedi. Kocas1 Sabit ibn Kays gelince, Rasulullah (s.a.) : Ha:bibe soyle
mesi gerekenleri soyledi, dedi. Habibe: Ey Allah'm Rasulti., onun ba.na 
vermi§ oldugu her §ey yammdadtr, dedi. Rasulullah (s.a.) Sabit'e: On
dan al buyurdu. Sabit Habibe'den onlan (mihir olarak verdiklerini) al
di, kadm da gitti ailesinin yanma oturdu. Hadisi bu §ekliyle imam Ah· 
med Abdurrahman ibn Mehdi'den, Malik'in isnad1yla rivayet etmi§tir. 
Bu hadisi Ebu Davud Ka'nebi'den, Nesei de Muhammed ibn Mesleme' 
den rivayet etmi§lerdir. · 

Bu konuda bir diger hadis-i · §erif de Hz. Ai§e'den menkuldti.r : Ebu 
Davtld ve ibn Cerir derler ki: Bize Muhammed ibn Ma'mer ... Hz. Ai§e' 
den rivayet etti ki; Habihe bint Sehl, Sabit ibn Kays ibn ~emmas ile 
evliymi.§, Sabit onu dovmti.§ ve baz1 yerleri kmlml§. 0 da sabah (nama
zmdan sonra) Rastllullah'a gelerek kocasm1 §ikayet etmi§. Rasulullah 
(s.a.) Sabit'i ~ag1rarak ona : Onun malmm bir k1smm1 al ve ondan ay
nl, buyurmu§. Sabit : Ey Allah'm Rasulti., dogru olur mu? diye sormu§. 
Rasulullah (s.a .) <cevet )) buyurmu§lar. Said : Ben ona (§U anda) elinde 
bulunan iki bah~eyi mihir olarak vermi§tim, demi§. Rastllullah (s.a.) 
((0 ikisini al ve ondan aynln buyurmu§. Sabit de oyle yapmi§. Hadisin 
lafz1 ibn Cerir'e ait olup senedindeki Ebu Amr es-Sedtlsi, Said tbn Se
leme iqn Ebu Htisam'dir. 

Bu konudaki diger bir hadis-i §erif de ibn Abbas'tan menkUldtir : 
Buhari anlatiyor: Bize Ezher ibn Cemil .. . ibn Abbas'dan rivayet etti 
ki, Sabit ibn Kays ibn ~ammas'm kans1 Rasulullah (s.a.) a geldi ve : 
Ey Allah'm Rasulii, ben onu; ne ahlakmda, ne de dininde ayiplamlyo
rum, ancak islam'da ktifti.rden ho§lanmiyorum, dedi. Rasulullah (s.a.) 
<• Bah~esini ona geri verir misin? ·• diye sordu. 0 da evet dEyjnce, Rasu· 
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lullah (s.a.) : (Sabit'e) «Bah~eyi kabul et ve onu bir talak ile bo§a'> 
buyurdu Bu hadisi Nesei de Ezher ibn Cemil tariktyla rivayet etmi§tir 

Buhari aym hadisi ishfl.k el-Vastti tariktyla ve ibn AbbB.s'a daya
nan b!r senetle rivayet etmi§tir. 

H~disi Buhari muhtelif tariklardan rivayet etmi§tir. Ancak Ey
yub'un ikrime kanahyla ibn Abbas'tan naklettigi hadisin bir kiSmm
~a Habibe (Kocasma kizgmllgmt kastederek) Ona tahammlil edemi
yorum, demi§tir. Bu §e'kliyle hadisi sadece Buharl rivayet etmi§tir. Bu
ha.ri sonra §6yle der : Bize Slileyman ibn Harb.. . Cemile'den -ibarede 
olmakla beraber daha once de ge~tigi ti.zere ismi Cemile degil Habibe'
dir- rivayet etti der ve hadisi zikreder. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh tefsirinde der ki; bana Musa ibn 
Harun ... ibn Abbas'tan rivayet etti, Cemile bint Selftl Rasftlullah (s.a.) a 
geldi ve : Allah'a yemin olsun ki ben Sabit ibn Kays'I, ne dini, ne de ah· 
lak1 konusunda ay1plamam, ancak ben, islam'da kti.fiirden ho§lanml
yorum, ona klzarak dayanam1yorum, dedi. Rasulullah (s.a.) kendisine: 
(IBah~esini ona geri verir misin?>> dediginde, o: evet diye cevap ver
di. RasUlullah (s.a.) da Sabit'e ona vermi§ oldugu §eyi almasm1 ve da,
ha fazla bir §ey istememesini emretti. 

Bu hadisi t<bn Mace de Ezher ibn Mervan'dan kendi 1snad1yla riva
yet etmifitir. Bu isnad iyi ve dogru bir isnaddir. Ebu Kastm el-Begavi 
de ... Abd'ti.l-A'la'dan aym §ekilde rivayet eder. Ancak ibn Cerir der ki: 
Bize ibn Hamid ... Cemile bint Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul'den riva
yet etti ki, o Sabit ibn Kays ile evliymi§ ve ondan k~mi§. Rasulullah 
(s.a.) kendisini ~ag1rtara:k: «Ey Cemile, Sabit'in nesinden hO§lanma
dm?>> diye sormu§. Cemile: Allah'a yemin olsun ki onun ne dininden, 
ne de ahlakmdan ho§lanmamt§ degilim. Sadece onun ~irkinliginden 
hO§lann:uyorum, dem~. RasUlullah (s.a.) Cemile'ye ((Bah~eyi ona geri 
verir misin?>> diye sormu§. 0 da: evet demi§, bah~esini geri vermi§. 
Rasulullah (s.a.) da onlan aYlrmi§. 

Yine ibn Cerir §Oyle der: Bize Muhammed ibn A'bd'ti.l-A'la ... Ebu 
Cerir'den rivayet etti ki; o ikrime'ye hti.lu'un ash var m1d1r? diye sor
mu§. ikrime, Ubeyy'in kizkarde§inde olmu§tur. 0, Rasulullah (s.a.) a 
gelerek Ey Alah'm Rasftlti., benim ile onun ba§Im hi~ bir §eY birle§ti
remez. Ben, ortti.nti.n bir ucunu kaldtrdtm, o bir grup i~inde geliyordu 
bir de ne goreyim o grubun i~inde en siyah1, boyu en k1sa olam yti.zii en 
~irkin olam oydu, dedi. Kocast Rasulullah (s.a.) a Ey Allah'm Rasulii 
ben ona mahmm en iyisini, en ti.sitinti.nti., kendime ait olan bir bah<;eyi 
vermi§tim, bah~em bana geri verilirse ne ala, dedi. Rasulullah (s.a.) 
'(Kadma donerek) : Ne dersin? diye sordu. Kadm: Evet isterse daha da 
artmnm, dedi. Ravi der ki : Rasulullah (s.a.) aralarmt ayndt. Bir dl
ger hadis-i §erif'te ibn Mace der ki: Bize, Ebu Kiireyb ... Amr ibn ~u-



912 f.BN KESiR (Ciiz: 2. Sure: 2 

ayb'dan o babasmdan o da dedesinden rivayet etti ki Habibe bint Sehl'f
Sabit ibn Kays ibn ~emmas'm nikaru altmda idi (onunla evliydi). Sa
bit ~irkin bir adamd1. Kadm: Ey Allah'm Raswii, Vallahi eger Allah 
kolikusu olmasayd1 benim yamma gird.iginde yiiztine tukurecektim, 
dedi. Rasulullah (s.a.) : Bah~esini ona geri verir misin? diye sordu. 
Kadm: Evet, diyerek bah~esini geri verdi. Ravi der ki Rasulullah ild
sinin arasm1 ay1rdl. 

imamlar, erkegln, verdigi mihirden daha fazlasm1 almak s"Uretiy
le kansml 'blrakmasl (bo§amasl) mn caiz olup olmadl~ konusunda 
ihtilat etmi§lerdir. Cumhur'a gore: «0 halde fidye vennelerinde bir 
vebal yo.Ktur» ayetinin hukmu umUmi oldugu i~in caizdir. 

ibn Cerir der ki : Bize Ya'kub ibn ibrahim __ _ Semure'nin kolesi 
Kesir'den rivayet etti : 

«Hz. Omer'e kocasmdan aynlan bir kadm getirildi. Orner onun 
i~inde g"(iibre dolu bir eve konulmas1m emretti. Som-a kadm1 ~g1rarak 
nasll buldun? diye sordu. Kadm: (Kocamm) yanma geldigimden beri 
sadece beni hapsetmi§ oldugun bu gece rahat yiizii gordum, diye cevap 
verdi. Orner, kadlmn kocasma: Bir kupe kar§lllgmda bile olsa bu ka
dmdan hiih1' eyle dedi. 

Hadisi Abdurrezzak da Ma'mer tariklyla ... Semure'nin kolesi Ke
sir'den rivayet etmi§~ir. Ancak onun rivayetinde fazla olarak «Hz. Orner 
kadm1 u~ giin o evde hapsetti» ifidesi vard1r. 

Said ibn Ebu Arube Katade kanallyla Humeyd ibn Abdurrahman~ -
dan nakletti ki; bir kadm Orner ibn Ha.ttab'a geldi ve koca.smdan §1-
kayet etti. Orner, kadml bir giibrelikte geceletti, sabah olunca kadma: 
Yerini nas1l buldun? diye sordu. Kadm: Onun yarunda, bu geceden da
ha. rah&Jt bir gece ge~irmedim, diye cevap verdi. Orner: (Kadmm koca
sma) Bir sa~ bag1 da olsa al, dedi. 

· Buhari de der ki: Osman, kadmm s~ bag1 dl§mda hillu'un cA.iz 
oldugunu st)ylemektedir. 

Abdurrezzak diyor ki: Bize Ma'mer_,, Abdullah ibn Muhammed ibn 
Akil'den rivayet etti ki, kendisine Muavviz ibn Afra'mn k1~1 RU.beyyi' 
anlatml§ ve §Oyle demi§: Ben~m bir kocam vard1, yan~mda oldugunda 
hayn az oldugu gibi, yan1mda olmadlgtnda da benl mahrUm blraklrdl. 
Bir gtin i1atA. ettlm ve ona: Sahip oldugum her §eyi allp beni b1raklr 
m1Sm? dedim. 0 : Evet, dedi. Ben de oyle yaptlm. Amcam, Muaz ibn Afra 
Osman ibn Affan katmda dava a~t1. Osman ibn Affan hUlu'u cA.iz 
gorerek (kocamm) ba§Imdaki sa~ bagma ve daha otesini almasllU em
retti. Ya .da ·ba§1mdaki sa~ bagtmn dl§mda her §eyi almasllU emretti, 
dedi. 

Bunun manas1 §Udur: (Hillu' isteyen kadlndan kocastmn) az veya 
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-~k kadmm elinde olan her §eyi almas1 ve ona sa~ bagmm dl§mda hi~ 
bir §ey bn·akmamasl caizdir. 

Abdullah ibn Orner, ibn AbbAs, Muca.hid, ibrahim el-Nehai, Ka
bisa ibn Zueyb, Hasan ibn Salih ve Osman el-Betti de bu gorii§tedir. 

imam Malik, Leys, ~afii ve Ebu Sevri bu mezhebte oldugu gibi ibn 
Cerir'in de gorii§ii bOyledir. 

Ebu Hanife'nin ashab1 (Hanefiler) ise §oyle derler : Eger zarar ver
me kadm cihetindezi ise, kocasmm ona verdigmi almas1 caizdir. Ancak 
daha fazlasm1 almak caiz degildir, daha fazlasm1 isterse hiikiim bakl
mmdan caiz olur. ~ayet zarar verme erkek tarafmdan ise bu takdirde 
kadlndan bir §ey almas1 caiz degildir. Eger alrrsa bu da ancak hukum 
baikmundan caiz olur. . 

imam Ahmed, Ebu Ubeyd ve ishak ibn Rahuyeh derler ki : Erke~in, 
kadma verdiginden daha fazlasm1 almas1 caiz degildir. . 

Said ibn Miiseyyeb, Ata, Amr ibn ~uayb, Zuhri, Tavfts, Hasan, 
~a'bi, Siileyman ve Rebi' ibn Enes de bu gorii§tedirler. 

Ma'mer ve Hakem ise derler ki; Hz. Ali, «Erkek kendisinden hiilu' 
· yoluyla · bo§anan kadmdan, ona verdiginden daha fazla bir §eY almaz>> 
derdi. 

Evza'i ise §Oyle diyor : «Kadllar (hakimler) erkegin, kadma ver
mi§ oldugu (mehir~en) daba fazlasm1 almasma miisiade etmezler. 

·Ben derim ki: Bu gorii§te olanlar, daha once g~en Katide'nin 
ikrime'den, ibn Abbas'tan, Said ibn Kays'tan rlvayet ettigi hadisi de.; 
Ill getirirler ki, Rasulullah (s.a.) Said ibn Kays'a bah~esini almasm1 ve 
bundan fazla bir §ey istememesini emretmi§ti. Keza Abd ibn Humeyd' 
in rivlyet ettigi .§U hadis-1 §erif'i delll olarak gasterirler: Bize K8Jbisa... , 

. Ati'dan riviyet etti ki, Rasululah (s.a.) hiilft' yoluyla bo§anan kadmm 
kocasmm ona verdiglnden daha razlasm1 almasmdan ho~lanmazd1. ' 

Bunlar, ceO . halde fidye vermelerinde bir vebal yoktur» ayetini 
daha once g~en : ccOnlara verdiginizden bir §eyi geri almamz sizlere 
helal degtldir» Ayeti ile birlikte degedendirerek hiilft' yoluyla bo§anan 
kadlndan almaca.k fid~nln, ancak, kocamn daha once verdigi §ey tu
riinden olabilecegi §eklinde anlarlar. Bu gorii§ ibn Cerir tarafmdan ri
vayet ~mi§tir. Yine bunun i~indir ki (yani koca sadece kadma daha 
once vermi§ . oldugu mihirden fidye alabilecegi i~in) Allah Teala ayetin 
sonunda : ccBunlar Allah'm hudududur. Onlan a§maym. Kim Allah'In 
hududunu &§&rsa, i§te onlar zalimlerin ta ke:ridileridir>> buyurmakta
dlr. 

imam ~afii der ki: Ashab1m1z . (~atii~er) hiilft' konusunda ihtilat 
etml§lerdir~ · . · 

Sufyan ... ibn AbbA.s'tan rivayet eder ki; kans1m iki talakla bo§ay1p 
sonra kariSmm kendisinden hUlu' yolUyla aynld1g1 bir adam hakkmda; 
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bu ki§i dilerse o kadmla te·krar evlenebilir. Qiinku Allah Teala «BO§an
ma ild defadlr.. . Tekrar birbirlerine donmelerinde her ikisi i~in de bir 
vebal yoktur» buyuruyor, demi§·tir. 

f}afii diyor ki : Sufyan bire Amr kanahyla ikrime;nin : «Maim caiz 
kildlgi hi~ bir §ey talak (bo§ama) degildir.» dedigini rivayet ediyor. 

f}afii'den ba§kalan da Siifyan ibn Uyeyne kanahyla ... ibn Abbas' 
dan rivAyet ederler ki; Ibrahim tbn .Sa'd ibn Ebu Vakkas, ibn Abbas'a 
sorarak §Oyle dedi: «Bir adani kansm1 ild talakla bO§aytp sonra kadln 
hillu' ile ondan aynhrsa o ki§i, o kadmla tekri.r evlenebilir mi? >> ibn 
Ab'b&.s : ((Evet» dedi. Hiihi' talak (bO§ama) degildir, ~iinku Alah Teala 
talaki (bo§amayi) ayetin ba§mda ve sonunda, hillu'u d3: ikisinin arasm
da zikretm~tir, hiilu' bir §eY degildir. Sonra: <<BO§anma iki defadlr. Ya 
iyili:kle tutmak, yahut ta giizell~le salmaJktir.>> Ve «f}ayet erkek e§ini 
bir druha (ii~iincii kez) bo§arsa, art1k ondan sonra kadm ba§ka blr ko
caya nikahlarup vanncaya kadar ona helal olmaz.>> ayetini okudu. 

ibn Abbas'm bu kana8Jtma gare, hillu' tala.k (bo§ama) olmay1p sa
dece evlilik akdinin feshidir (sadece bir aynlmadir). Bu gorii§ Hz. Os
man ibn Affan'dan ve ibn Omer'den de rivayet edi!mi§tir. ·Taylis ve ik-
rime'nin kavli de budur. • , 
. Ahmed ibn Hanbel, ishAk ibn Rahftyeh, Ebu Sevr ve Davud lbn 
Ali el-Zlhiri bununla fetvl vermi§lerdir. f}lfii mezhebinin eski gorii§ii 
de budur ve ayet-1 kerime'nin zahirinden de bU .anla§Ilmaktadir . . 

Hiibi' haklondaki ikinci gorii§e gelince; §ayet erkek (huhi'u kabul 
etmek suretiyle) daha fazlasma niyet etmemi§ ise . bu takdirde hillu' ta• 
la.k-1 blindir. · 

_imAm Malik diyor ki : Hi§am ibn Urve'den ... timmu Bekr el
Eslemiyye'den nakletti. timmu Bekr el-Eslemiyye kocas1 Abdullah ibn 
Halid lbn 'Oseyyjd'den hillu' yoluyla :bO§anmi§tl. Onunla berSJber bu ko
nudaki hillmlu ogrenmek uzere OsmA.n ibn Affan'a geldiler. o : «Hiilu' 

· bir taiWll'. Ancak eger herhangi bir §eY 80ylemi§Sen (talak saytSrm zilt
retmi§Sen) hillu' o zikrettigin §eydir.>> dedi. imAm §Afii: Hadisin sene
dindeki Cuhman'1 tarurmyorum, demi§. Ahmed ibn Hanbel de bu hadisi 
zaytf saymt§ttr . 

Bu hadisin bir benzeri Hz. Orner, Hz. Ali, ibn Mes'ud ve ibn Orner' 
den de rivayet edilmi§tir. Said ibn Miiseyyeb, Hasan, Atl, f}ureyh, f}a'bt, 
ibrAhim ve CA.bir ibn · Zeyd bununla fetvl vermi§lerdir. imAm Malik, 
Ebu Hanife ve ashab1, Sevri, Evza'i, Ebu Osman el-Betti ile yeni gorii
§iinde EJA.fii de · buna zlhib olmu§lardlr. f}u kadar var kl; Hanefi'lere 

_gore hillft' yoluyla kansrm bO§ayan ki§i; §a yet bir veya iki talA.ka niyet 
eder, ya da sayt belirtmeksizin mutlak olarak tallka niyet ederse hiihl' 
bir taiak-1 bain saythr. Ama uc talaka niyet ederse uc talAk vlki' olur. 
Hiilu' konusunda ·f}afii'nin ba§ka bir kavli daha vardlr ki .buna gore; §a-
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yet hiihl' talak lafZinl ihtiva etmiyorsa ve delil de yoksa hi!r bir mana 
il8.de etmez. (Talak degildir). 

imam Malik, Ebu Hanife, §afii ile kendilerine gelen bir rivayette 
~ed ve ishak ibn Rahuyeh -ki bu, m~hur olan rivayettir- hiilu' 
yoluyla bo§anan kadmm iddetinin aynen diger bo§anan kadmlar gibi 
ii~ hay1z siiresi -§ayet kadm haYiz goriiyor ise- o:dugu gorii§iinde
dirler. Bu gorii§ Hz. Orner, Hz. Ali ve Abdullah ibn Omer'den rivAyet 
edilmi§tir. Said !bn Miiseyyeb, Siileyman ibn Yes!r, Urve, Sa.'im Ebu 
Selerne, Orner ibn A'bdiilaziz, !bn §ihab, Hasan, ~a'bi, Ibrahim el-Nehai, 
Ebu iy!z, Ciill!s !bn Amr, Katade, Siifyan el-Sevri, Leys ibn Sa'd ve 
Ebu tlbeyd bu kavl ile fetva vermi§lerdir. . -

Tirmizi diyor- ki : Sahabe ve ba§kalarmdan ilim ehlinin !rOgunun 
da kavli budur. Bu konudaki dayanaklan hiilu' ile bo§anan kadmm 
diger bo§anmi§ kadmlar gibi iddet beklemesidir. 

Bu 'konudaki ikinci kanaata gore ise, hiilu' ile bo§anan kadm bir 
hay1z siiresi iddet bekler ve bOylece temizlenir. _ 

ibn Ebu §eybe diyor ki : Bana Yahy! ibn Said.. . Abdullah . ibn 
Omer'den nakletti ki, Riibeyyi' kocasmdan hiilu' ile bo§anmi§tl. Am
casi Hz. Osman (r.a.) a geldi, Hz. Osman «Bir haYiz siiresince iddet 
bekler» dedi. 

RAvi der ki, Abdullah ibn Orner; Hz. Osman bOyle soyleyinceye ka
dar hiilu' ile bo§anan kadmm ii~ haylz iddet bekliyecegini soylerdi. 
Bundan sonra ise Hz. Osman'm bu sozii ile fetv! verirdi. Ve: <<Osman 
en hay1rllmlz ve en bilgili olamm1zd1r» derdi. 

Abd ... Abdullah ibn Omer'in «Hiilu' ile bo§Rnan kadmm iddeti bir 
haYizdlr» dedigini rivayet eder. Abdurrahm!n ibn Muhammed el-Mu
haribi ... ibn Abb!s'dan rivayet etti ki, o ((Hiilu' ile bO§anan kadlnm id
deti bir haYizdlr» demi§tir. 

ikrime, Eba.n !bn Osman ve daha once ismi g~enlerden; hiilu'un 
nik!h akdini feshetmek oldugunu» soyleyenler bununla · fetva vermi§· 
terdir. ·aunlar delil olara.k, Ebu D!vud ve Tirm~zi'nin riv!yet ettigi §U 

hadisi almaktadlrlar : 
ciBize Muhammed ibn Abdurrahim el-Bag'd!di. .. !bn Abbls'dan 

rivAyet etti ki Ras'lilullah (s.a.) _m za1panmda Sabit !bn Kays'm kans1 
kocasmdan hiilu' ile 'bO§aruni§tl. .Rasulullah (s.a.) kadmm bir haYiz sii
resince iddet beklemesini emretti. Sonra Tirmizi, bu hadis hasendir, ga
dbdir der. Bu hadisi AbdiirrezzAk da .. . tkrime'den miirsel olarak riva
yet etmi§tir. 

Tirmizi diyor kl : ccBize Ma;hmud ibn 0Iylan... Rlibeyyi' bint Mu
avviz !bn AfrA'dan ri~ayet etti ki o, Rasulullah (s.a.) m zamarunda ko
casmdan hiilu' ile bo§anmi§ti. Rasulullah (s.a.) kendisine bir haYiz sure-
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since lddet beklemesini emretti. Tlrmizi diyor ki : «Sahih olan §Udur 
ki : «0, bir haytz siiresince iddet beklemekle emrolunmU§tur.» Hadisin 
ba§ka bir tariktan rivayeti ise §oyledir: ibn Mace diyor ki: Bize Ali ibn 
Seleme en-Neysabfui ... Muavviz ibn Afra'run klZI Riibeyyi'den rivayet 
etti. Ona: (BR§ma geleil olayt) bana anlatlr rmsm? dedim. Ba§ladi an
Iatma)ra : Kocamdan hiihl' ile bo§and1m, som-a Osman'a giderek «Bana 
ne kadar iddet gerekiyor?» diye sordum. 0 : «Eger seninle yeni (muna
sebette) bulunmarm§Sa sana iddet yoktur. Onun yarunda bir haytz go
riinceye kadar kal.» dedi. Riibeyyi' §Oyle der : Hz. Osman bu konuda Ra
sUlullah (s.a.) m Meryem el-Megaliyye hakkmdaki hiikmune uymu§tU. 
0 Sabit ibn Kays'm nikAh1 altmda idi de ondan hiilu' yoluyla bo§8J1-
~tl. -

i'bn Lehia .. . Riibeyyi'- bint Muavviz'den rivayet eder ki; o §oyle de
m~tir: RasUlullah (s.a.) m, kocasmdan hiilu~ ile bofjanch~nda, SAbit 
tbn Kays'm kansma b!r haytz siiresince iddet beklemesini emrettigini 
i§ittim. 

DOrt imAm ve cumhur-u ulema'ya gore, e§inl hiilu' yolu ile bo§ayan 
kimse kadnun nzAs1 olmaksiZin iddet i~inde iken geri ona donemez. Ciin
ku kadm; ona vermi§ oldugu §eyler mukabilinde nefsine sahip olmu§
tur. 

Abdullah ibn Ebu E;:vfA, Mahan el-Hanefi, Said ibn Miiseyyelb ve 
Zillui'den rivAyet ediidigine gBre, onlar; kansmt hiilft" .ile bo§ay:1n ki§i, 
verdiklerini e§ine tekrAr lAde ederse bu takdirde kadmm nzAs1 olmak
Slzm d~ iddet i~inde ona geri doriebilir, · demi§lerdir. Bu, Ebu Sevr'in 
de tercih ettigi gorii§tiir. 

SiifyAn el-Sevri diyor ki: Talak Iafzl olmakslZin vuku' bulan hiilu' 
bir aynhkt1r ve erkegin kadma donmesi . sozkonusu degildir. Ancak er
kek, hiilu' esnAsmda talak la:fz1ru zikretmi§Se kadm iddet i~inde iken 

. ·ona dorune hakkma sahiptir. · Da.vud ibn Ali el-ZAhiri de bu gar'ii§tedir. 
Ve Hillu' yoluyla aynlan ki§inin iddet esnasmda e§ine geri donebilecegi 
husU.Sunda .ulemA arasmda ittifik varchr. . . 

~yh Ebu Orner ibn Abdiilberr bir gruptan hikAye eder ki, hiilu' lle 
bo§andl~ kocaya da, ba§kasma da tic'at cAiz degildir. Ancak bu gorii§ 
§Az ve reddedilmi§ bir gorii§tiir. 

Kansrm hiilu' yoluyla bo§ayan ki§i kadm iddeti i~inde iken ona 
ba§lql. bir tala.k verebilir mi? Bu konuda ulemarun u~ farkh gthii§ii var
chr: 

1 - iddet esnasmda ba§ka bir talAk jle bo§amaya hakk1 yoktur. 
Qiinkii kadm bu §ekilde kendisine (nefsine) sahip olmu§ ve kocasmdan 
aynltnl§tlr ·(talAk-1 bAin vAki' olmu§tur.) 

tbn AbbAs, tbn Ziibeyr, · ikrime, Cabir tbn Zeyd, Hasan el-Basri, 
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f}Afii, Ahmed ibn Hanbel, ishA.k ibn Rahuyeh ve Ebu Sevr bununla fet- , 
~a vermi§lerdir. 

; 2 - imam Malik der ~i; eger hillu'u kabul ettigine dair sozfulden · 
hemen sonra susmaks1zm talak lafzm1 da soylemi§ ise, bu talak da vaki 
olur. Fakat ikisl arasmda susmu§ ise bu takdirde talA.k vaki' olmaz. 
Bu Hz. Osman'dan . rivayet edilen gor\i§e benzemektedir. 

3 - Kadm iddeti i!finde oldugu surece her haliikarda verilen 'talAk
lar vaki' olur. Bu, Ebu Hanife ve ashabmm, Sevri'nin ve Evzai'nin kav
lldir. Said ibn Miiseyyeb, ~ureyh, Tavfts, ibrahim, Ziihri, HA.kim, Ha· 
kern, Hammad . ibn Silleyman da bu. gorii§tedirler . . Bu gorii§ ibn 
Mes'ud ve Ebu'd-Derda'dan rivayet edilmi§Se de ibn Abdillberr ,,J:su gO
rii§ ibn Mes'ud ve Ebu'd-Derda'dan sabit degildir>> demektedir. 

Allah Teala ((Bunlar Allah'm hudududur, onlan a§maym. Kua, Al
lah'm hududunu a§arsa, i§te on1ar zA.limlerln ta kendileridir" buyuru
yor. Bunlar Allah'm sizin i~in koymll§ oldugu esaslardu, Alluh'm hudu- . 
dudur, sakm onlan a§maym. Nitekim sahih bir hadis-i §edf'te · §oy~e 
buyurulur: 

<<Allah'm koymtl§ oldugu hududlar vard1r onlan qmaym, Allah'm 
koymu§ oldugu farzlar vardlr onlan, kaybetmeyin, Allah'1n koymu§ ol
dugu haramlar vardlr . onlan i§lemey:in. · Allah baZl §eyler hakkmda da 
susmu§, hiikmfulii bildlrmemi'§tir. Bunu unuttugu i~in degil, size rah-
met olsun diye yaprm§hr ki onlan da sormaym.» · 

0~ tallk1 bir ciimlede toplamamn (ii~ talak1 aym anda vermenin) 
haram oldugu gorii§iindekiler bu ayeti delil olai:&.k getirlrler. Nitekim 
MA.liki mezhebi ve onlara uyanlann gorii§ii budur. Onlara gore: <<Bo
~a nd detadJ.r ... » ayeti sebebiyle talakm tek tek yerijmesi siinnettir. ' 

Sonra Allah Teala: ((Bunlar Allah'm hududiidut;: oJl}an R§maym. 
Kim Allah'in hududunu a§arsa, i§te onlar zalimlerilf 'ta kendileridir» 
buyunnaktadJ.r. 

Bu gorii§te olanlar gtSrii§leri.ni Nesei'nm Siinen'inde rivayet etmi§ 
oldugu Mahmud ibn Lebid'in §U hadisi ile kuvvetlendirirler : Bize Siiley
mA.n ibn Davud ... Mahmud ibn Lebid'den rivA.yet etti ki, Rasulullah 
(s.a.) a; blr adamm kansm1 aym anda ii~ talakla bo§adl~ haber verildi. 
RasUiullah (s.a.) ofkeli olarak kalktl ve: ((Ben daha aramzda iken AI-. . "· " .,, . " 

l~h'm kitab1yla m1 oynamyor?» buyurdu. Bir adam k8.lkt1 ve : <<Ey Al-
lah'm Rasulii, onu oldiireyim mi?» dedi. 

.Bu hadis munkab' bir hadistir. 
<<~ayet · erkek e'§ini bir d~ha (0!fiincii kez) bo§arsa, artlk ondan son

ra kadln b~a bir kocaya ni!kahlamp vanncaya kadar ona helal ol
maz.» Erkek daha once vermi§ oldugu iki talaktan sonra iir;iincu bir 
t~lak ile kans1m 'bo§arsa, ba§ka bir kocaya nikAhlanmadJ.kr;a, yani sa.hih 
bir nikahla ba§ka bir koca onunla cinsi miinasebette bulunmadlkr;a 
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tekrar eski kocasma helal olmaz. · NikahS1z olarak birisi o kadmla cinsi 
muna.sebette bulunsa -cariye edinerek de olsa- girinci kocasma hela.J 
olmaz. Qiinku bu koca degildir. Kadln ba§ka bir erkekle evlense ve fa
kat evlendigi bu koca kendisiyle cinsi miinasebette bulunma.sa kadm 
yine de birinci koca.sma (sadece ba§ka bir kocayla nikahlamp evlenmi§ 
olmakla) helal olmaz. 

Said ibn Miiseyyeb'in ((Kad1mn ikinci bir kocayla sadece nikahlan-
-Im§ olma.s1 kadmm birinci kocaya helal olmas1 i~in yeterlidlr» dedigi · 
fakihlerden b~ogu arasmda §omet bulmU§Sa· da bunun Said ibn Mii
seyyeb'den sadl~ oldugu §Uphelidir. ~u kadar var ki, ~eyh Ebu Orner ibn 

. Abdiilberr, el-istizkar'mda Said ·ibn Miiseyyeb'den ·bu g:orii§u naklet
mektedir. Allah, en iyisini bilendir . . 

Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi der ki: Bize ibn Belj§lr ... Abdullah ibn 
Omer'den rivayet etti ki, Rasulullah (s.a.) a sordular: Bir adam bir ka
dmla evlenir ve· onunla cima'dan once iic; talakla bo§ar, sonra o kadmt 
bir ba.§ka koca allr ve onunla cima'dan once bo§arsa bu kadm birinci 
kocasma do,nebilir mi? Rasulullah (s.a.) : ((hayrr, buyurdular. Kadm er
kegin balci~ndan, erkek de kadmm balc1~ndan tatmad1k~a olmaz. 
, (Balc1gmdan tatm~ ifadesi arapc;ada cinsi temastan kinayedir.) >> 

· Bu hadisi imam Ahmed, Nesei, Ebu Davud, Buhari, Muslim degi§ik 
tariklaroan ve degi§ik laf1zlarla rtvayet etmi§lerdir. 

tbn Cerir'in rivayeti boyledir. imam Ahmed ~e §oyle rivayet eder: 
Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... ibn Orner' den, on lin da Hz. Peygamber 
(s.a.) den ((Bir klnisenin kans1 iken' onun bo§andl~, sonra bir bqka
smm evlendigi ve zifat vukll' bulmadan onun da bo§ad1g1 ve ilk ko
ca.sma · donen 'bir kadm)) hakkmda rivA.yetine _gore Allah Ra.slilii (s.a.-) : 
((Balc1ktan tatmad1kc;a olmaz.)) buyurmu§tur. Hadisi Nesei, Amr ibn 
:Au· el-Felas; ibn Mace de Muhammed ibn Be§§ar Biindar kanahyla ..• 
~u'be'den rivayet etmi§lerdir. Boylece bu hadis Said ibn el-Miiseyyeb' 
·ce ibn Amr'dan merfii' •olarak ondan nakledilenin hilAfma olarak-ri-
vayet edilmi§tir ki dayanakslz olarak rivA.yet ettigine muhA.lif -olma.n 

> uzakt1r. En dogrusunu Allal). bilir. 
· · Ahmed, Nesei ve ibn .Cerir bu hadisi Sufyan es-sevri kanahyla ... 

ibn Omer'den rlvA.yet etmi§lerdir. Bu rivA.yette ibn Orner der ki: Allah 
Ras11lu (s.a.) ne. soruldu : ((:Bir adam kad1mm iic; talA.k ile bO§ar, bir 
digeri onunla evlenir, kap1)n kapatip ortiiyii indirir, sonra onunla te
masta }:mlunmadan bo§arsa ilk kocasma helal olur rnU?ll, ((Balc1ktan 
tatmad1kc;a haytr.)) buyurdu. Ahmed'in rivayetinin lafZI ·bOyledir. On
dan gel en · rivayetlerden birinde isnaddaki Rezin ibn Siileyman, Sdley
man ibn Rezin olarak veriJmi§tir. 

im!ril Ahmed d~r ki : Bize AffA.n'm.. . Enes ibn _ MA.llk'ten rivA.ye
tine gijre Allah RasU.Hi {s.a.) ne nikah1 altmda olan bir kadlm iic; ta-

Cl 

tekll 
Ebu 

a hi 



Bak.ara. 229-230) HADiSLERLE KUR'AN I KERlM TEFslRt 919 

kla bo§ayan, ondan sonra birisiyle evlenen ve onun da diihulden once 
~ch~ kachrun ilk kocasma helal olup olmadigi sorulmu§tur. «Dige
ri (ikinci koca) kad1mn balcigmdan, kachn da onun balci~ndari tat
machk~;a haYir.» buyurdu. Hadisi bu §ekliyle Ibn Cerir, Muhammed tbn 
lbrahlm el-Ehmati kanahyla . .,. Muhamm.ed Ibn Dinar' dan rivayetle 
zikretmi§tir. Ben de derim ki : Muhammed Ibn Dinar Ibn Sandal Ebu 
Bek.r el-Ezdi -- (sonra) et-Tahi el-Basri Ibn Ebu Fura.t denilir
hakkmda ihtilaf edilmi§ olup bazilan onu zay1f goriirken diger bazilarJ 
da onu kuvvetli gorup kabul etmi§ler (ve·ha.disini) ha.sen bulmu§la.rdir. 
Ebu Davud onun olumunden once degi§tigini de' ka.ydeder. ·En dogru
sunu Allah bilir. 

·tbn Cerir der . ki: Bize Ubeyd lbn Adem tbn Ebu lyas el-Aska.lani .. 
nin . .. Ebu Hureyre'den rivayetine gore -Allah Rastllu (s:a.) kocasmm 
u~; talakla bo§adigi, bir ba§kasmm kendisiyle evlenip zifaftan once bo
§8.dl~. ilk kocas1mn kendisine donmek istedigi · bir kadm hakkmda : 
«Diger (koca.) onun: ba.lcigmda.n tatma.chk~;a ha.Yit (ona heJal olmaz) .» 
buyurdu. Sonra tbn Cerir hadisi ba§ka bir §ekliyle ~eybA.n Ibn Abdur
rahmA.n'da.n da rivA.yet etmi§tir. Hadisin isnA.dmda bulunan Ebu el-H.a.
ris tarunm1yor. 

tbn Cerir der ki: Blze Ya.hya'run ... (Hz.) .Ai§e'den rivA.yetine gore 
bir adam kad1mm ii¢ talakla bO§a.mi§, ka.dm (ba§ka.) bir kocayla. ev
lenmi§, o da ona dokunmadan kendisini bo§ami§ti. Allah Rastllu (s:a.)' 
ne: tlkine helA.l olur .mu? diye soruldu da: «Birincisin'n tatt1~ gibi onun 
(kadmm) balcigmdan tatma.dik~a. ha.Yir.» buyurdu. Hadisl BuhA.ri, 
Miislim ve Nesei muhtelif karia.lla.rda.n olmak iizere Ubeydullah tbn 
6mer el-6meri'den, o el-Kas1m tbn Ebu Biikeyr'den, o da halas1 Hz. 
Ai§e'de_? §eklinde bir isnA.dla tahric etmi§lerdir. 

tbn Cerir <;ier ki : Bize Ubeydullah tbn tsmA.il ve SufyA.n tbn Veld 
ve Ebu Hi§am er-RifA.i'nin ... .Ai§e'den rivA.yetlerine gore o, §Oyle de
mi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) e: Bir adam kansm1 bo§ar, kadm bir ba§
ka erkekle evlenir, adam onunla zifafa girer, sonra 'onunla temasta 
bulunmadan bo§arsa, kadm ilk kocasma helA.I -olur mu? diye sorulmu§
tu. Allah Rastllii (s.a.) : «Digeri kadmm balci~ndan, kadm da onun 
balci~ndan tatmachk~a ilk kocasma helA.l olmaz.,, buyurdu. Hadisi bu 
§ekliyle Ebu Davtld, Miisedded; Nesei de Ebu Kureyb'den, bunlar ise 
Ebu Muaviye Muhammed Ibn HA.iim ed-Darir'den rivayet etmi§lerdir. 

Muslim Sahih'inde der ki : Bize Muhammed tbn el-Ala' el-Heme
dA.ni'nin .. . Hz. Ai§e.'den rivayetine gore Allah Rasdlu (s.a.) ne Birisinin 
evlenip bo§ad1g1, sonra bir ba§kastyla evl~nip onun da zifA.fdan on· 
ce bo§a.chgi 'bir kadmm ilk kocasma helal olup olmayaca.g1 sorulmu§tu. 
«Kadmm balcig-tndan tatmad1k~a. ha.Yir.» buyurdu. · Miislim der ki : Bi
ze hadisi Ebu Bekr hm Ebu ~eybe de .. ~ - bu isnA.dla Hi§Am'dan rivA.yet . : . . . 
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etti. Hadis Buhari'ce Ebu Muaviye Muhammed ibn Hazim kanallyla 
Hi§am'dan rivayet . edilmi§tir. Diger iki kanaldan hadisi sadece Mtis
lim rivayet etmi§tir. Hadisin bir mislini veya benzerini ibn Cerir de 
Abdullah ibn el-Miibarek kanallyla .. . Hz. Ai§e'den merfu' olarak ri
vayet_eder. Hadisin isnad1 ceyYiddir. Keza ibn Cerir de hadisin bit mis
lini Ali ibn Zeyd ibn Ced'an kanallyla Hz. Ai§e'den, o da Hz. Peygam
ber (s.a.) den rivayet etmi§ olup Buhari'nin rivayet etmi§ oldugu ha
disteil. muhtasard1r. Yine Buhari, h~disi Amr ibn Ali kanahyla .. . Hz . 
.Ai§e'den, o da Hz. Peygamber (s.a.) den merfu' olarak rivayet eder. (Bu
hari'nin) Osman ibn Ebu f]eybe kanallyla .. . Ai§e'den rivayetin~ gore 
Rifaa el-Kurazi bir kadmla evlenip sonra bo§anll§tl. Kadln, Hz. Pey
gamber (s.a.) e gelip onun kendisiyle temasta bulunmadigml ve erlik 
organmm elbise piiskiilii gibi bir §ey oldugunu anlatmi§tl. Hz. Pey
gamber (s.a.) : <<Sen onun balcigmdan, o da senin balc1jpndan tatma" 
d1k~a hayir.» buyurdu. Bu kanaldan rivayetinde o tek k~lml§tlr. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdii'l-A'la'mn .. . .Ai§e'den rivayetine 
gore o, §Oyle anlatml§tlr: Ben ve Ebu Bekir Hz. Peygamber (s.a.) in 
yamnda iken Rifaa el-Kurazi'nin kanst girdi ve: Muhakkak ki Rifaa 
beni kesin bir talakla (Talaku'l-bett) · bo§amt§ ve Abdurrahman ibn 
Ziibeyr benimle evlenmi§ti. Ancak onun yamndaki (erlik orgam) ptis
kiil gibi bit §ey, dedi ve orttisiinden bir pftskiil aldl. (Girmesine) izin 
verilmemi§ olan Halid ibn Said ibn el-As kap1dayd1. Ey Ebubekir, flU· 
nun Hz. Peygamber (s.a.) in huzurunda bu §eyleri a~1k~a soylemesfne 
engel olmayacak mtsm? dedi. Allah RasUlii (s.a.) tebessilin buyu
rup : «0yle goriiniiyor ki sen Rifaa'ya donmek istiyorsun. Fakat sen 
omin, o da senin balctgJ.ndan tatniadlk~a olmaz.» buyurdu. Hadi.Si bu 
§e~liyle ' Buhari, Abdullah ibn el-MiibA.rek; Mtislim, AbdiirrezzA.k; Ne
sei, Yezid ibn Ziirey'den bunla.r da Ma'mer'den rivA.yet etmi§lerdir. Ha
disin Mtislim'ce Abdiirrezzak'tan rivA.yetinde <<RifA.a'mn onu ii~ ta
IAktan sonuncusu (ii~iinctisii) ile bo§adtjp tasrih edilmi§tir. Ebu Da· 
vud dl§mdaki bir cemaat SiifyA.n ibn Uyeyne, BuhA.ri, Ukayl~ Mtislim, 
Yunus ibn Yezid - Miislim'in rivA.yetinde ii~ talA.ktan sonuncusuyla 
bo§adtjp kaydt vardtr-; Nesei, Eyy\lb tbn MlisA kanahyla ... Al§e'den 
rivayet etmi§lerdir. · 

MA.lik der ki: el-Misver ibn Rlfaa ·el-Kurazi'den (onun da) Ziibeyr 
ibn AbdurrahmA.n hm Ziibeyr'den rivA.yetine gore RifAa ibn semev'el, 
Allah Rasulii (s.a.) iamamnda kar1s1 Temime Bint Vehb'i ii~ taJA.kla 
bo§aiht§ ve kadm AbdurrahmA.n ibn Ziibeyr ile nlkA.hlanmt§, ancak Ab
durrahman (bir hastahk neticesi) ona yaklR§maktan aciz kalmi§ ve 

· ·onunla temasta bulunalnadan ondan aynlmt§ (omi bo§aml~tl). Rifaa 
ibn Semev'el onu nikAhlamak istedi. 0, onu daha once bo§amt§ olan 
ilk kocastydl. Bu durum Hz. Peygamber (s.a.) e anlatlldl, onunla ev-

~n 

bal 
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lenmeyi Rifaa'ya yasaklach ve: <10 (kadm) balc1ktan tatmachk~a sana 
helal olmaz.» buyurdu. Muvatta' ashab1 hadisi Malik'ten bu §ekilde 
riv!yet ederler. Fakat isnadmda kopukluk vardlr. Hadisi- ibrAhim fbn 
Tahman ve Abdullah ibn Vehb, Malik kanallyla ... AbdurrahmAn ibn 
Zubeyr'den mevsul olarak rivayet etmi§lerdir. 

Sahte Evlllik (Bulle) 

ikinci kocadan istenen; kadma arzulu olmas1 ve ald1g1 kadlnla de
vAmll bir arada kalmayt kastetmi§ olmas1dlr. Nitekim evlendirmekte 
me§rii olan da . budur. imam Malik bu §artla birlikte ikinci kocamn al
dlgi bu kadmla mubah olarak (mubah yollardan) ciina'da bulunmas1 
§artmi da getirir. ~ayet ikinci koca yalmz kadm ile o (kadm) ihramll,. 
oru~lu, itikAfda iken ya da haytzll ve lohl,lSa oldugu halde ya da koca 
oru~lu veya ihramh, ya da i'tiklfda oldugu halde kadm ile temas eder
se bu temas 11e kadm birinci kocaya helal olmaz. Aym §ekilde §ayet 
ikinci koca· z1mmi olursa bu nikahlyla kadm mftsluman bir erkege he
tAl olmaz. Zira imam Malik'e gore, kafirlerin nikAhl batild1r. ., 
~h Ebu Orner ibn Abdiil.berr'in · rivayetine gore; Hasan el-Basri 

l.kinci koc~mn aldl~ bu kadln ile birle§irken menisinin gelmesini de 
§art kO§ar. Hasan el-Basri bununla Rasululah (s.a.) m <1Sen onun bal
cigmdan, o da senin balc1gmdan tadmcaya kadar (tatmadik~a) olmaz)) 
sozftnden anladlg1 manaya baglanmi§ oluyor. Buna gore, kadmln me
nisinin de gelmi§ olmas1 gerekir. Halbuki imam Ahmed ve Nesei'nin 
Hz. Ai§e'den rivayet ettilderi hadis-i §erif'e gore, yukardaki hadiste ge-
~en <1balc1kll dan maksad, meni degildir: Rastilullah (s.a.) : :( ~ )' 
balc1k cima'dlr.» buyurmu§lardlr. 

~ayet ikinci kocanm bu kadlm almaktan maksadl; onun birinci 
kocas1 i~in hel!l olmasm1 saglamak ise, bu ikinci koca hadis-i §erif 
lerde zemmedilen (kotftlenen) ve la'net edilen ki§idir. imamlann hep
sine gore; §8.yet ikinci Iroca ni.kah akdindeki bu maksad1m a~1k~a soy
lerse bu nikah akdi batll olur. 

Bu konuda varid olan hadis-i §erifler: 
1 - imam Ahmed diyor ki : Bize Fadl ibn Deldn... Abdullah ibn 

Mes'tid'dan-rivlyet ettLld: 

:r;;~)ljT~~j.,)i; -~1)1; ~:S)I;GI)I:L~- ~~~j_.:,~ij;_~ :;f 
... - ' . .... , ""' , , . , .., . " 

. 1- ... :: ... .. . ........ ~ - '·' 

·. ~~,.,~,., 

Rastilullah (s.a.) vftcdduna dovme yapan ve yaptrrana,sa~ml uza~ 
tan ve uzattrrana, ba§kasrmn sa~1m ekletene, . bir kadlmn eski kocasma 
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helal olmas1 i~in onu nikahlayana ve bu i§in kendisi i~in yaplldJ.~ ada
rna, fa.iz yiyen ve yedirene la'net etti. 

Bu hadisi imam Ahmed, Tirmizi ve Nesei ba§ka §ekillerde rivaye:t 
et~i§ler ve Tirmizi bu hadis hasendir, sahihtir, de~i§tir. Sonra Tirmizi 
§oyle diyor : Sahabeden ilim ehlinin uygulamas1 §U §ekildedir. Hz. Orner, 
Hz. Osman ve ibn Orner boyle tatbik etmi§ler.dir. Aynca tAbii'nin fa~ 
kihlefinin kavli de budur ve bu gorii§ Hz. Ali, ibn Mes'ud ve ibn Ab
bas'dan da rivayet edilmi§tir . 

. Bu hadis ba§ka-bir tarikla ibn Mes'ud'a dayanan senedle merfu' 
olarak rivayet edilmi§tir. 

Bu hadisin ·ba§ka blr tariktan ve yine Abdullah ibn Mes'ud'a daya
nan bir senedle rivayeti §Oyle_dir: imam Ahmed ve Nesei A'me§ kana
llyla ... Abdullah i·bn Mes'ud'dan riviyet ederler ki o §Oyle demi§tir: 
Faiz yiyen, faiz oldugunu bildikleri halde faize · vekil olan §ahitlik ya
:Pan, yazan, sa~m1 uzatan ve uzattlran, zekat1 geciktiren, zekata te
.cavuz eden hicret ettikten sonra topuklan uzre geri donup dinden ~~
kan, bir kad1m u~ talak ile bo§ayan, eski kocasma helal olsun dlye ni· 
kahlay~n ve bu i§in kendisi ic;in yap1ldJ.~ ki§i (ilk koca) ktyamet g\in\1 
Muhammed (s.a.) in dllinden la'netlenmi§lerdir. 

. 2 -- imam Ahmed diyor ki : Bize Abdurrezzak .. . Hz. Ali' den rivA.yet 
etti ki o §Oyle demi§: <<RasUlullah (s.a.) faiz yiyene, yedirene, §ahidlne 
ve katibine, guzellik ic;in dovme yapan ve yapt1rana, zekA.t vermeyene, 
bir kachmn -daha one~ uc; talak Ue kendisini bo§ayan- . eski kocasma 
helal olmas1 i~in nikahlayana ve bu i§in kendisi i~in yapildigi klmseye 
ta'net etmi§tir. 0, oltintin arkasmdan -b$np c;ag1rmaktan da nehy 
~erdi. -

imam Ahmed bu hadisi Gunder tariklyla .. . Hz. Ali'den rivAyet et
mi§tir. AyrlCa ismail ibn Ebu Halid kanahyla.... §a'bi'den rivayet et· 
~tir. 

Ebu Davud, Tir:mizi ve ibn Mace de §a'bi'nin hadisinden rivAyet 
~tmi§lerdir. Aynca imam Ahmed der ki; bize Muhammed ibn Abdul· 
lab ... Hz. Ali (r.a.) den nakletti ki, Rasulullah (s.a.) faizciyi, !aiz alan1 
yazam, §ahidini, bulle yapam, hulle yapt1ran1 la'netlemi§tir. 

3 - Tirmizi diyor ki : Bize Ebu Said el-E§ecc ... Hz. Ali'den rivA.yet 
'i'etti ki, Rasulullah (s.a.) . <<Bir kad1m daha once uc; talak ile bo§ayan 
kocas1 ic;in helal olsun diye nikahlayana ve bu l§in kendisi . i~in yapll-
1lgi klmseye eski kocaya Allah la'net eder», · buyurmu§lardir. 

· Tirmizi: Hadisin senedi saglam degildir, zb'a hadisin senedindeki 
Mucahid'i i¢lerinde Ahmed ibn Hanbel'in de bulundugu ilim erbabm
dan bir c;ogu zaytf gormli§lerdir .. .' Birinci hadis, daha sahihtir. 

4 -ibn Mace diyor ki: Bize Yahya ibn Osman ibn Salih el-Mlsri ... 
· Ukbe ibn Amir'den rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurd~ar : 
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•Size Odtin~ alman tekeyi ( · .J\a:....J' ~~ ) haber veieylm mi?» 

AshAb; evet ey Allah'm RasuHi, dediler. Rastllullah: ''0 kachru (ken
dlsine u~ talAk lie bo§ayan) eski kocasma helAl olsun diye nikAhlayan 
ki§idir, Allah ona ve bu · l§in kendisi i~in yapJ.ldliJ. kl§iye la'net eder.>> 
buyurdular. 

' Hadisi yalmz Ibn MAce rivAyet etml§tir. Bu hadisi IbrAhim tbn Ya' 
kftb el-CiizcAni de rivAyet etmlfse de, hadisin mdnker oldutunu 80yle
ml§tir. Ben derim ki : Bu hadisin senedindeki Osman Ibn SAlih g(ive
nilir rAvU~rden birisidir, Buhari de Sahih'inde oncian rivAyette bulun
mU§tur. Sonra bqkalan da ona tAbi olmU§lardlr. Bu hadisi Ca'fer el
FiryAbi de ... Leys'den rivAyet etml§tir. En iyisini Allah bilir. 

5- Ibn MAce der ld; bize Muhammed Ibn Be§fh ... Abdulah lbn 
AbbA.s'dan nakletti ki : 

«Rastllullah (s.a.), hulle yapan ve kendisi i~in hulle yapllan1, la' 
netleml§tir.>> 

Bu hadisin ba§ka bir tarikten rivAyeti de §Oyledir: Dlma.§k hatibi 
ynAm ve hAf1z Ebu lshAk tbrAhim Ibn Ya'kftb el-Cilzcanl es-Sa'di diyor 
ki : Bize Ibn Ebu Meryem ... Ibn AbbAs' dan rivlyet etti ki. o §Oyle de
mlftir: . 

Rasftlulah (s.a.) a ((Muha'llih>in (bir kadln, kendislni daha once ii~ 
talAk ile bo§aya.n kocasma heW olsun diye onu nika:hlAyan ~inin) 
nikAhl soruldu. 0 : I<Haym> buyurdular. I<Allah'm kitab1 ile alay etmek 
ve hile i~in yapllan nikAh, nikAh degildir, ancak istek ve arzu ile ya· 
pJ.lan nikAh nikAhtu, buyurdu ve sonra (bu ikinci koca) kaduun bal
citmdan tadacak, diye ekledi. 

Bu iki hadisin isnAdl, Ebu Bekr lbn Ebu ~be'nln ... Amr Ibn Di
~dan riviyet ettigi hadis . ile kuvvetlenmektedir. Bu . inursel -hadis
lerden biri di~rini takVIye etmektedir. Allah en iyiSini bilendir. 

6- ImAm Ahmed der ki, bize Ebu Amlr:-.. Ebu Hiireyre (r.a.) den 
rivlyet etti ki, Rasftlullah (s.a.) hulle yapan1 ve kendisil~in hulle ya
pllam la'netlemi§tir. Bu hadisi Ebubekr tbn Ebu 3&ybe, CiizcAni, Bey. 
ha:ld, ·Abdullah Ibn Ca'fe~ laUlahyla rivAyet etmi§lerdir. Miislim de Sa
hih'inde Osman tbn Muluunnled kanabyla Said el-Mahberi'den nak
letti. Bu muttefakunaleyhtir. 

7 - HAkim, Miistedrek'inde diyor ki : Bize Ebu Abbls el-Asamm ... 
NAfi'den rivAyet ediyor ki o · §Oyle deml§tir : Bir adam Abdullah Ibn 
Omer'e -geld!; ve adam kansrm u~ talAk ile bo§ar sonra onun haberi ol
madan biri.Si, eski kocasma helAl ol_sun dlye o kadmla evlenirse, bu ka..; 
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dm ilk kocasma helal olur mu? diye sortlu. Abdullah ibn Orner, hayir, 
dedi, ancak istek ve arzu ile yap1lan nikah sahih olur. Biz RasUlullah 
(s.a.) m zamamnda bunn zina sayardlk. Sonra Hakim §oyle der: Bu 
hadisin isnad1 sahihtir. Ama Buhari ve MUslim kitaplannda tahric et· 
memi§lerdir. Bti hadisi Sevri de ... . ibn bmer'den rivayet etmi§tir. Hadi
sin isnad1 bunun merfu' oldugu hissini vermektedir. 

Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe el-Ciizcani, Harb el-KirmA.ni ve Ebu .Bekr 
el-Esrem ... ·Hz. Orner' den rivayet ediyorlar ki; o §oyle deini§ : Muhallil 
( bir kadml, daha once kendisini ii~ talak ile bo§ayan kocasma helA.l 
olsun diye nikahlayan) ve kendisi i~in bOyle nikA.h yap1lan kimse eger 
bana getirilirse onlan recm ederim. 

Beyhaki'nin... Stileyman ibn Yesar'dan rivayet ettigine gore OS
man ibn ~ffan'a; bir kadlm · kocasma helal olsun diye nikahlayan bir 
ld§i getirildi. 0 da aralanm ayirdl. 

Hz. Ali, ibn Abbas ve Saha'be'den bi~gundan da bu §ekilde rivA.-
yet edilmi§tir. ·. 

Allah Teala buyuruyor ki; 
<<~ayet bu i'kinci koca .da onu, .kendisi cimA'dan sonra onu bo§ar ve 

onlar da (kadln ve ilk kocast) Allah'm hududunu ikA.I!J.e edeceklerini 
(giizellikle g~ineceklerini sanarla.r:sa . -MiicA.hid'e gore nikahlanmn 
hileli olmadl~m sanarlarsa- tekrar birbirlerine donmelerinde, her 
ikisi i~inde bir vebA.l yoktut. Bunlar Allah'm hudududur. (kanunlan ve 
hiikumleridir) Bilen bir kavim i~in a~rkllyor.» 

Mezheb imA.mlan (Allah onlara rahmet etsin) bu konuda ihtilat 
etmi§lerdir: · 

Bir ki§i kansm1, bir ya da iki talA.kla bo§ar ve iddeti bitlnceye kadar 
onu bmik1rsa, sonra kadm ba§ka 'bir koca ile evlenir ve cimA.' vA.ki' ol
duktan sonra bu yeni koca kad1m bo§arsa ve kadli'un Iddeti 'biterse bun
dan sonra da kadm, yeniden ilk kocas1yla evlenirse bu durumda, lmA.m 
MA.lik, §A.fii, Ahmed ibn Hanbel ·-ki sallabeden bir grubun da goru§ti 
bOyledir~ in mezheibinde oldugu gibi, ilk koca i~in artlk onceden ii~ 
talaktan arta kalan talA.k (hakk1)m1 ·vardlr, yoksa Ebu Hanife ve ashA.
bmm mezhebinde oldugu gibi, itpnci koca ile evlenmi§ olmas1, ilk koca
nm talA.k (hakk) llll ortadan kaldlrmi§ oldugu i~in, ilk •koca ile yeniden 
evlenince ii~ talA.k hakkt. da yeniden geri donmii§ mii olur? Hanefilerin 
delili ~udur: ikinci :kooa ii~ talA.kl ortadan kaldlrcll~na gore onun geri
sinde olanlan kaldlrmas1 ~ok. daha uygundur. Allah en iyisini bilir. 

-----1 Z A HI-----

TalA.k konusu,:Qda §li J;niifessir Tabressi diyor ki; 
Daha sonra Allah Teala «bo§ama. iki · keredir» buyurarak bo§ama-
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run saYJ.Smi ~Iklarm§tir. Yani donillebilecek bo§ama iki defad1r. Ancak 
bu konuda ihtilaf vardir. Bununla ilgili iki gi)rii§ten birincisine gore; bu 
yet sunnete uygun bo§amanm a~Iklamasmdan ibarettir. f}oyle ki; ki§i 
~ bo§ayaca~ zaman once onunla temas edip ili§ki kurmadan once bir 
talak lbo§amalldir. Sonra iddetten ~1kmcay3: veya adet goriip temizle
ninceye 1kadar beklemeli, ikinci kez bo§amalldir. ibn Abbas ve Mucahid 
bOyle der. ikinci ·gorii§ mensublan ise burada ayetin aynlmaYI gerekti
ren bo§anma ile, gerektirmeyen bo§anmamn saYISim bildirdigini kabul 
etmektedirler. Ayet iki bo§amadan sonra bain talakla ayrllmaktan bR§ka 
bir §ey olmayaca~m ifade etmektedir. (Ebu AU el-Tabressi, Mecma'ill- _ 
Beyan, I; 329). 

Mevdudi de §Oyle diyor : . 
Bu ayet islam'm zuhurundan evvel Arabistan'da mutad ve kokle§

mi§ olan sosyal bir bozuklugu ISlah manasm~ ta§Ir. Bir kimse diledigi . 
gibi slk slk bo§8d1g1m ooylerdi. Her ne vakit kariSiyla munasebetlerin
de gerginlik olsa, e§ini bo§ar ve cam isted~gi zaman tekrar birle§irdi. 
Bu hal, bir s1mr tayin edilmemi§ olmasmdan, s1k s1k tekrarlamrdi. Boy
Ieee kadm hem o erkekle evliligin icab ettirdigi miinasebetlere, hem de 
ba§ka biriyle evlenme serbestisine sahip ·bulunamazdi; Bu zuliim kapi
srm, Kur'an-1 Kerim'in bu. a yeti kapami§ oldu. Butun evlilik hayat1 mud
detince bir erkek, kans1yla ancak iki defa talak ve tekrar biraraya gel
me hakkma sahiptir. U~uncu defa bo§ama,. halinde, zevcesi ondan dai
mi olarak ayn du§ecektir. Tel8.§1I ve dii§iincesiz hareketi firenlemek ve 
bir ~dk safhalarda uzla§ma yolunu ~1k bulundurmak uzere, Kur'an-1 
Kerim ve hadis-i §erif'lerin gi)stermi§ bulundugu dogru bo§ama usulu 
§oyledir: 

f}ayet aile hayatmda aynhk k~m1Imaz bir hal ahrsa, ancak kadl
run haytz halinde olmadigi bir zamanda, talak beyan edilir. Ayba§l sii
resi i~inde lbir g~imsizlik olsa bile o §artlar altmda talak beyam dogru 
bir hareket olmaytp, haytzdan temizlenmesi beklenilerek bilahare, iste
nildigl takdirde, ikinci bir tal&k beyam yap11Ir. Derken nihai olan ii~fin,. 
cu talak i~in kadmu~ ·tl~iincii ayba§l adet muddeti sonunda temizlene
cegi zaman beklenmelidir. Maamafih ilk ve ikinci talak beyamndan 
Sonra meseleyi yeni ba§tan dii§iinmek ve beklemek daha haYirlldir. 
c;iinku. bir ve iki kerre talak hallerinde erkek, miiddetin hitarmna ka- · 
dar _kadm1 zevcesi olarak geri almak hakkma sahiptir. Fakat taJak 
u~uncu defa beyan edilince; erkegin . onu geri almas1 ve bu ~iftlerin 
~ekrar birbirleriyle evlenme hakki ortadan kalkar. 

Boylece, bir celsede u~ kerre talak beyan eden cahil ki§iler §eriata 
kar§l §en'i bir gunah i§lemi§ olurlar. Miibarek Peygamberimiz bu §ekil
deki hareketi §iddetle reddetmi§tir. Bir celsede u~ def'a birden tal!k 
beyan eden bir •kocaya Hz. Orner (r.a.) ku"ba~ cez~1 tatbik ettlrt§tir. 
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Zevceye evlillk lllilnAsebetiyle verllen mehir ile siis e§yRsi, elbise 
vesAir hediyelerin erkek tarafmdan · geri almma hakkl yoktur. Herha.n-:-. 
gi bir .kimseye hediye olarak verilen bir §eyin geri Jstenmesi, isiA.m'm 
.ahlak prensiplerlne taban tabana ZJ.ttir. Mi.ibA.rek Peygamberimlz bu 

· utan~ verici hareketi bir kope~ln ti.ikiirdi.i~i.ini.i yalamasma benzetmek
tedir. Kansma vermi§ oldugu ~leri talaktan sonra yamhda saklamasi 
veya geri· istemesi erkek, hesabma cidden son derece &YIP bir harekettir. 
Aslmda islA.miyet, ayrlli§ta koca tarafmdan kadma baZJ. §eyler verll
me.Sinl te§vik etmektedir. (Mevdlldi, Te~ el-Kur'an, I, 245 - 246) 

--oOo--

231 - Ve kadmlan bo~ad1gm1z zaman, fddetlerini oi
tirince artlk onlan ya iyilikle tutun veya iyilikle sahverin. 

· S1rf zulmedebilmeniz it;in zararlarma onhin tutuverme
yin. Kim boyle yaparsa muhakkak kendi nefsine zulm e+
mi~ olur. Allah'm Ayetlerinl oyuncak yerine koymay1n. Al
lah'In ii.zerindeki nimetini ve si~e ogii.t vermek it;in indirdigi 
kitab1 ve hikmeti hatlrlayin. Allah'tan korkun. • Ve bilin ki 
Allah ~ii.phesiz her ~eyi Bilendir. · 

Bo§Brutn Kadtnlara tyJ Davramn 

Allah'm bu emri erkekler i~indir~ Erkek kans1m boljadl~1 zaman, 
erke~ kadma donme. hakk1 ve ona gi.izel davranma zorunlulu~ var
dir. Kadmm lddeti bitlnce kadm, kendisine lrocas1mn donmesi mi.im
ki.in olacak kadar 'blr sjire koca evinde kalabilir. Koca, ya onu evinde 
tutacak yani gi.izellikle onu nikA.hi altlna alacak -'ki bu da ona don
mesini soyleyecek ve onunla giizellikle ge~inmeye niyet edecektlr- ya 
da onu birakacak ve lddetinin bitiminde kadw gilzellikle ~vinden ~lka
racaktir . .~ Bu s1rada kadma zulmetmiyecek, ona has1m olmayacak ve ona 
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kotii davranmayacaktu. Allah Teala: ccS1rf zulmedebilmeniz i~in zarar
lanna onlan tutuvermeyin.» buyuruyor. 

ibn Abbas, Miicahid, Mesruk, Hasan, Katade, Dahhak, Rebi'; Mu
katil ibn Hayyan ve bir~oklan derler ki : Eskiden bir erkek kariSml bo
§SX ve iddetinin bitimi ya:kl8.§tlgmda ka.dm b8.§kasma gitmesin diye 
ve s1rf ona zulmetmek, zara.r vermek i~in tekrar kadma donerdL Son
ra kadm1 tekri.r bo§ar ve iddet beklemeye b~lard1. Kadmni iddetinln 
oitimi yakl8.§mca, ·kadmm iddeti uzasm diye tekrar bo§ardl. i§te Al
tah Teala onlan bundan men'edip tehditte bulunuyor ve: ((Kim bOyle 
yaparsa muha.kkak k1 (Allaih'm emrine . muhalefet etmek suretiyle) 
Kendi nefsine ya'z1k etmi§ olur.,, buyuruyor. 

Allah Teala : C<Allah'm ayetlerini oyuncak yerine koymaym» bu
ruyor. 

Bu ayetin tefsirinde ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kiireyb ... Ebu Mll
sa'dan rivayet etti ki, Rasulullan (s.a.) E§'arl kabilesine klzd1. Ebu Mu
sa Rasulullah'a gelerek: C<Ey Allah'm RasUlii, E§'ari .kabileSine klzdl
ruz mi?» dedi. Rasulullah (s.a.) : ccSizden birisi (kariSma) bo§a.dlm, ye
niden dondiim diyor. Bu miisliimanlarm bo§amas1 degildir. Kadlm id
detinden once bo§aymiz,, buyurdular. 

i·bn Cerir bu hadisi Yezid ibn .Aibdurrahman'dan ba§ka bir §ekil
de rivi.;yet etmi§tir. Fakat bu rivayetin a.leyhinde konu§ulmu§tur. 

Mesrfrk diyor ki: Ra.Sulullah (s.a.) m kasdettigi ki§i kansmm ha
beri olmadan onu bo§ayan, onu bo§arn~Izm iddeti uzasm diye karl
sma za.rar veren ki§idir. 

Hasan, Katade, Ata el-Horasani, Rebi', ve Mukitil ibn Hayyan der
ler ki : Bu, kariSlru bo§ayan ve cceglendim,, diyerek kole azad eden, ya 
da blr kadrm ni·kahlayan ve cceglenmi§timll diyen ki§idir. Bunun iize
rine Allah Teala : ccAllah'm ayetlerini oyuncak yerine koymaytn,, A.ye
tini indirdi. ~yle~e Allah onlan buna mecbur etti. 

ibn Merduyeh diyor ki: Bize ibrahim ibn Muhammed ... ibn Ab
b8.s'dan rivayet etti ki o §Oyle deml§ : Bir adam kariSim . bO§adl halbu
ki o, egleniyordu ve talMtl. kasdetmiyordu. Bunun uzerine Allah TeA.la: 
ccAllah'm ayetlerini oyuncak yerine koymaym» ayetini indirdi. Rasll
lullah (s:a.) da bu talakl g~erli saydl. 

i-bn Ebu Hatim diyor ki: Bize Hi§am ibn Re¥VAd ... Hasan el-Bas
ri'den riviyet ediyor . ki o ~oyle derni§ : Adam, ka.r1s1ru bO§ar ve ccBen 
eglenmi.§timn derdi. Kolesini azA.d ederdi ve c«eglenmi§tim» derdi. Bir 
kadlm nikahlar ve ((ben eglenmi§tim» dercU. Bunun uzerine Allah 
Teala: ((Allah'm ayetlerini oyunca:k yerlne koymaytn11 ayetini indirdi. 
RasUlullah (s.a.) da: c1Kim gerek ciddi gerekse oyun ola.rak bir kadm1 
bO§a.rsa, ya. da. bir koleyi azad ederse, y~ da nikahlarsa . onun ha:kklnda 
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bu -A.yet g~erli olur» buyurdular. Bu hadisi ibn Cerlr, Ziihrl tarlklyla 
ve Hasan'a dayanan bir senedle rivft.yet eder ki bu hadis miirseldir. 

Yine ayru hadisi ibn Merduyeh de Amr ibn Abid tariloyla Ebu'd
Derdft.'dan mevkuf olarak rivft.yet etmi§ ve §oyle demi§tir : Bize Ahmed 
ibn Hasan ibn Eyyftb ... <<Allah'm A.yetlerini oyuncak yerine koymaym» 
A.yeti hakkmda Ubft.de i~n SA.mit'ten rivft.yet eder k1 o §oyle demi§tir : 

Rasulullah (s.a.) m zamanmda adam ba§ka birisine: <<KlZimi se
ninle evlendirdim» der. Sonra da : «Ben eglenmi§otim» derdi. Yine bir 
adam kolesine: «Seni azft.d ettim» -der. Sonra da: <<Eglenmi§tim» derdi, 
Allah Teila: <<AllaJh'm ayetlerini oyuricak yerine koymaymi>' ayetini 
indirdi. Rasillullah (s.a.) da: tc'Oc §eY vardir ki bunlan kim oyun olarak 
ya da oyun olmaks1Zln ( ciddi olarak) 80ylerse bunlar o ki§i hakklnda 
gecerli olur. Bunlar, ·bo§ama, ~d etme nikahtm> buyurdular. 

_ Bu ·konuda me§hur olan, Ebu Davftd, Tirmizi ve ibn Mace'nin Ab
durrahman ibn Habib tarikiyle ... Elm Hii,reyre'den rivAyet ettikleti ha
distir. Buna gore Rasulullah (s.a.) : 

«ttc §leY vardu ki bunlann ciddisi de ciddi, sakas1 da ciddidlr: Ni
kah, bo§ama ve ric' at . (kocanm tekrAr kansma donmesf) dir» buyurdu
lar. Tirmizi: <<Hadis, basendir, garlbtir.» demi§tir. 

Allah TeAIA. buyuruyor ki : <<Al~h'm (Peygamberlerl hidAyet ve bey
yineler ile size gondermek suretiyle) iizerinimeki nimetini ve (size em
retmek, size yasaklamak ve h&:rft.mlan i§lemenize kal'§l sizl korkutmak 
suretiyle) size ogiit vermek icin indirdigi kitab1 ve hikmetl (peygambe
rinin siinnetlni) dii§iiniin. (Yaphg1ruz ve yapma~:hgm1z §eylerde) Al
lah'tan kor'kun ve bilin ki Allah, §iiphesiz her §eyi bilendir. (Sizin giz
li ve a;c~k hie bir l§iniz O'na gizli kalmaz ve lbunlaada.n dolaYI Allaih sizi 
cezAlandlracaktrr.) ». 

t .z A HI---

Qocuk psikolojisi bak1rmndan A.ile hayatmm onemine temA.s eden 
Seyyid Kutub §Oyle diyor : 

Bu yiizdendir ki i.slft.m'da Aile nizft.nu, kiinatm tcinden f1tri niza
mm kendisinden dogar... fslft.m, Allah'm biitiirl kft.inat i~ln ikame etti
gi nizAmla i.nSan icin ikAni.e ettigi nizam1 bir1e§tirir... i§te insan bu iki 
rJ.izft.min arasmda geli§ir ... Aile ise yeni dogan yavruyu korumak, hak
kma riayet etmek, ruhunu, akhru ve cesedini, geli§tirmek icin call§&ll 
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tabii bir yuvadlr. Bu yuvada rahmet, sevgi ve dayam§ma duygular1 
geli§ir. Hayat, bu hidayet nuruyla aydmlamr ... Hayat ancak bu §ekil
de tam olarak yorumlana;bilir. Ve insan, hayatmda bu mi.ihrfrn dam
gasml ta§lr .. . 

Canh yavrulan i~inde omrfr en uzun olam, insan yavrusudur. in
samn ~ocukluk devresi, diger canh yavrulanmn omri.inden daha uzun
dur. insamn ~ocukluk merhalesi, yeti§me, haz1rlanma ve hayatm §art-
lanna intibak etme devresidir. · 

insanoglunun vazifesi en bi.iyi.irk vazife, roli.i de yeryi.izi.inde en bi.i
yi.ik rol olunca ... Elbette ~ocukluk devresi uzun olmahdlr ki, gelecek 
i~in iyice haz1rlamp yeti§ebilsin. Bu da diger canlllardan daha c;ok an
llt> ve baba bak1mma muhta~ k1lar. Sakin ve istikrarh bir aile, insanhk 
niza.rm · i~in daha ~ok laz1m, insan f1trat1, yaratlh§l ve bu hayattaki 
devresini tamamlamas1 i~in daha ~ok gereklidir. 

Ameli tecri.ibeler isbat etmi§tir ki, aile yuvasmdan ba§ka herhangi 
bir yolla bu lhtiya~ kar§llanmamakta ve yerini tutamamaktad1r. Hatta 
~ocugun yeti§mesi ve terbiyesi bak1mmdan tehlikelidir de ... Bilhassa Al
lah'm insanogluna bah§ettigi salih Ve kuvvetli, f1tri nizammm Zlddma 
dik ba§h, sap1k ve bozuk hareketleriyle fas1k ve yapmac1k sistemlerden 
bazllannm aile nizammm yerine yerle§tirmek istedikleri toplu ~ocuk 
yuvalan, asia aile yuvasmm ihtiyac1m kar§Ilayamaz. Yahut da baz1 
Avrupa devletlerinin barbarca vah§ice iki harp sonunda bi.iyi.ik saYlda 
yavru kaybetmeleri sebebiyle ikame etmek mecburiyetinde kaldlklan 
nizamlar, asla aile §efkatinin yerini tutmaz. 

Son iki di.inya harbinde din ve iman duygusundan mahrum Bat! 
cahiliyet sistemi, o yavrulan bu hale getirmi§tir. Gi.ini.imi.izde art1k sa
Va§ taraftarlanyla, ban§ taraftarlan dahi aYlrd edilememektedir. Veya 
anneleri ~ah§mak mecburiyetinde b1rakan cahiliyet dti§tincelerinm te'
&iri altmda, kul yaplSl me§'llm i~timai ve iktisadi nizam yi.izi.inden yav
rular, ~ocuk baklmevlerine terkedilmektedir. ( «Yuvas1z Qocuklan> adh 
esere bakm1z.) Bu la'netli nizam zavalh c;ocuklan anne §efkatinden 
mahr(im etmekte, aile yuvasmm SlCak havasma hasret blrakmaktadlri 
Ve zavalb yavrular c;ocuk f1tratlyla, ~ocuk halet-i ruhiyesiyle taban taba
na z1d nizamlann hi.iki.im si.irdi.igu kre§lere at1lmaktad1r. Boylece ye
ti§en c;ocuklarm i~leri; 1ztlraplar ve ukdelerle dolup ta§maktadlr ... Bi.i
ti.in bunlardan daha acayibi de, inhirat etmi§ bu cahiliyet nizammm 
~ti§tirdigi, bir tak1m asri beylerin kadlm ~ah§tlrmak i~in sokaga atan 
bozuk nizarm, gerilikten kurtulu§, hi.irriyet ve ilerilik saymas1d1r ... i§te 
o mel'un nizamm kendisi, di.inyamn en degerli hazinelerini yavrulan, 
istikbalin i.imitlerini hasis ve basit rahatlar ugruna kurban etmekte
dir. . . Bi.iti.in bunlar ne ic;in yap1hyor? .. Ailenin gelirinin biraz artmas1 
ic;in mi? Anneleri dinl~ndirme>k i~in mi? .. <;agda§ Dogu ve Bat1 cahili-

Tefsir, C. III - F . 59 
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yetinin kiifrii, i~timai ve iktisadi nizammm bozuklu~u yiiziinden diin
yanm en de~erli hazinesi, lnsanll~m en biiyiik iimidi yavrulara baklm 
yerine fabrikalarda enerji iiretimi amac1yla, anneleri fabrikalara yi~

mak i~in mi? (1) 

Allah'm birlikte biitiin miisliimanlan selamete gotiirdii~ii, golge
sinde alerll§umul selameti tahakkuk ettirdigi... islam'm i~timai nizA
mmm aile temeli iizerine oturdu~unu ve bunun tahakkuku i~in · biitiin 
gayretleri sarfetti~ini goriiyoruz ... Bundan sonra Kur'an'm ~e~itli su
relerinde aile nizammm iistiine oturdugu Kur'an nizammm ~f§itli yer
lerine rastllyoruz. i§te bu sure de onlardan birisidir ... 

Bu surede varid olan ayetler evlili~in hiikiim ve adabm1, ila, talak 
ibadet, nafa~ka, miit'a, emi§me gibi konulan ihtiva etmektedir. 

Ancak bu hiikiimler f1k1h ikitaplannda oldu~u gibi tafsilath ola
rak anlatilmamaktadir. Hayir. Hiikiimler oyle bir atmosfer i~erisinde 
sunuluyor ki; insan kalben ilahi sistemin be§q hayati i~in koydu~ bii
yiik kaidelerden, islam nizammm yaylldi~l biiyiik. esaslanndan birisiy
le kar§Ila§tlgmm derhal farkma vanyor. Ve bu esasm direkt olarak 
Allah'a Allah'm irade, hikmet ve me§iyyetine ba~landi~mi ve bunun 
Allah'm insanlar i~in se~ti~i hayat nizammm kendisi oldu~unu biliyor. 
0 yiizden de Allah'm gazab ve r1zasma, ikab ve sevabm, varll~ ve yok
lu~yla her hal ii karda i'tikadma ba~lanmi§ oldu~na inamyor. 

ilk anda insan i§in onemini ve tehlikesini seziyor, kainatta biiyiik
kii~iik her §eyin Allah'm inayeti ve miirakabesi altmda oldu~unun far
!kma vanyor. Biiyiik-kii~iik her §eyin belirlenen bir giinde, Allah ol~ii
siine gore olc;iilece~ini anhyor. Ve insan biliyor ki, §U kainattaki hayat 
diizenini bizzat idare eden, miisliiman cemiyetini husiisi olarak yeti§
tiren ve varhk aleminde takdir etti~i o biiyiik devrelere hazulayan, Al
lah'm kendisidir. 0 yiizden bu nizama d~manhk, Allah'm gazab1m 
icab ettirdigi gibi, §iddetli a:zfuba miistehak kllar. 

A.yet-i ·kerime bu hiikiimleri dikkatlice ve tafsilath olarak anlatl
yor. Bir hiikmii bitirmeden di~erine ba§laimyor. Her hiikmii miiteA.ki-

(1) <;ocuk baktmevi tecriibelerinin isbat etti~i ilk ~ey ; !;OCuklarm ilk iki ya~l~rmda ba~!J 
ba~ma anne ve baba bak1mma f1trat1 ve psikolojik hayab bak1mmdan mutlak ~ekilde 
ihtiya!; hissetti~i olmu§tur. Bu ya~larda !;OCuk. annesi icin ortak istemez. Annesini.11 
sadece kendisine bakmasm1 ve kendisiyle me§giil olmasm1 arzu eder. Ve bu ya~lar· 

dan sonra s1rf kendisine mahsiis bir anne baba olmas1m ister. Birincisi, cocuk yuva
larmda imkansJzdtr. lkincisi ise, aile yuvasmdan ba§ka yerlerde asia tahakkuk ede
mez. Bu iki unsurdan mahriim yeti§en her cocukta mutlaka riihi bozukluklar giiriiliir. 

Bu iki ihtiyactan mahriim olarak yeti§en cocuklarm hayatmda, bunahmlar hakim 
olur. Cocuk sap1k zihniyetlerlc yeti§ir. Ne oluyor §U sap1k cahiliyyet insanlanna ki 
cocuklarm biitiin hayabm zehirliyorlar. Sonra da Allah'm kendHeri icin diledi~i sela 
met nimetlerinden kendi kendilerini mahriim ed~p. yapbklar1 !jeylerin ilerilik ve me 
denilik oldu~unu samyorlar ... 
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ben, i§in bftyiiklftgunu, ehemmiyetini ve tehlikesini, duygulandmc1 bir 
ifade tarz1 ile insanm i~ini uyaran, canland1ran ve duyguland1ran bir 
uslubla anlatlyor. Bilhassa tatbiki, gonftllerdeki Allah korkusuna, vic
danlardaki i~ hassasiyetine bagll konularda, bu ftslubun, tipik omek
lerine rastllyoruz. Zira bu uyamk ve ha.ssas unsurlar olmaymca, hu
kum ve nasslara hile kan§tlrmak inumkun olabilir... (Seyyid Kutub; 
Fi Z1lal'il-Kur'an, I, 487- 493) · 
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232 - Kad1nlan bo$adigmiz vakit, onlar iddetlerini 
bitirdiklerinde, aralannda giizelce anla~tlklan takdirde 
kocalanyla tekrar evlenmelerine mani olmay1n. i$te sizden 
Allah'a ve ahiret giinune inanmi$ olanlara, bununla ogiit 
veriliyor. Bu, sizin iQin daha iyi, daha temizdir. Allah bilir, 
siz bilmezsiniz. · 

Ali ibn E'bu Talha. ibn Abbas'tan rivayetle diyor ki; bu ayet-i ke- . 
rime, kar1sm1 bir, ya da iki talakla bo§ayan ve kadmm iddetinin biti
minde onunla tekrar evlenmek ve ona donmek isteyen birisi hak
kmda nazil olmu§tUr. Kadm kocas1yla tekrar evlenmek istemesine 
ragmen, kadmm akralbalan bunu engellemi§lerdi. Bu ayette Allah, ka
dmm akrabalanm bundan men'etmi§tir. 
· A vfi de Ali ibn Ebu Talha'dan . ve ibn Abbas'dan bu §ekilde riva

yet etmi§tir : 
Mesruk, i'brahim el-Nehai, Zfthrl ve Dahhak da bu ayetin bu ko

nuda nazil oldugunu soylemi§lerdir. Ki onlarm soyledikleri ayetin za
hirinden anla~tlmaktadlr. Yine ayetten anla§Ildlgma gore; kadm, ken
di kendini evlendirme hakkma sahip degildir, kachmn mutlaka bir ve
lisi olmas1 gereklidir. Nitekim Tirmizi ve ibn Cerlr bu ayetin tefsirin
de bOyle soylemi§lerdir. Bir hadis-i §erif'te de : 

«Kadm kad1m evlendiremez, kaldm kendi kendinl evlendiremez. 
Kendi kendisini evlendiren kSidm ancak zina edendir.» buyurmaktadlr. 

Ba§ka bir hadisi §erif'te de : «Yol gosterici bir veli ve adaletli iki 
~hid bulunmadan nikah olmaz.» buyurulmaktadlr. Alimler arasmda 
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bu konuda anla§mazhk vard1r ki 'bunlar, fiiru' kitaplannda yerlerinde 
yazllml§tlr. Biz de bu konuyu «Kitab el-Ahkam» da anlattlk. Bll aye
tin Ma'kii· .. iJ:m-Yessar el-Miizeni ve klzkarde§i hakkmda indirildi~i de 
rivayet edtflili§tir. Buhari Sahih'inde bu ayetin tefsirinde der ki : Bize 
A'bdull81h il)il Said ... Ma'kll ibn Yessar'dan rivayet etti ki; o §Oyle de
mi§: «Benini bir klzkarde§im vard1 ve onu benden istediler.» 

Buhari diyor ki... Bize Yunus, Hasan'dan rivayet etti ki, Ma'kll ibn 
Yas.sar'm k11Jkarde§jni, kocas1 bo§aini§ ve iddetinin bitiminde de koca-

' s1 tekrar onunla evlenmek istemi§. Ama Ma'k1l k1zkarde§ini vermemi§. 
Bunun iizerine «Aralannda giizelce anla§tlklan takdirde, k~alanyla 
tekrar evlenmelerine engel olmaym.» ·ayeti nazi! olmu§. 

Ebu Davud, Tirmizi, ibn Mace, ibn Ebu Hatim, ibn Cerir ve ibn 
Merduyeh miiteaddit tariklarla ve Ma'kll ibn Yessar'a dayanan sened
lerle bu hadisi rivayet etmi§lerdir. Tirmizi, bu hadis sahihtir, demi§tir. 
Tirmizi'nin rivayet etti~i hadisin metni §oyledir: Ma'k1I ibn Yess~r· 
dan: 0, kizkarde§ini Rasulullah (s.a.) m zamamnda miisliimanlardan 
birisiyle evlendirmi§ ve kizkarde§i kocasma vardiktan sonra kocas1 onu 
bir talakla bO§aml§tl. iddeti esnasmda kocas1 ona geri donmemi§ ve ka
drmn · iddeti bitmi§ti. Bundan sonra kocas1 onu o da kocasm1 istemi§ti; 
Sonra kocas1 ona talib· olunca Ma'kll: <<Ey al~ak oglu al~ak, ben onu 
sana ikram etmi§ (ben seni onunla §ereflendirmi§) ve seni onunla ev
lendirmi§tim. Sen ise onu ibo§adm. Allah'a yemin olsun ki o ebediyyen 
sana .donmiyecektir» demi§ti. Ravi devamla §Oyle anlatrr: Allah koca
Slmn ona, onun da kocasma olan ihtiyacmt biliyordu: «Ve kadmlan 
!bo§adig1mz zaman iddetlerini bitirince artl'k onlan, ya iyilikle tutun 
veya iyilikle sahverin ... Ve bilin ki Allah, §iiphesiz her §eyi bilendir.» 
ayetini inilirdi. Ma'k1l bu ayeti i§itince : Rabb1mm emrini i§ittim ve 
O'na itaat ettim diyerek k1zkarde§inin kocas1m ~a~rd1 ve : Seni evlen
diriyor, onu sana veriyorum, dedi. · 

!bn Merduyeh aynca Ma'k1l'm: «Yeminimin keffaretini verdim)) 
dedigini de ilave etmektedir. 

ibn Cerir'in ibn Ciireyc'den rivayetine gore; Ma'k1l'm k1zkarde§i 
Ciimmel Bint Yessar olup Ebu'l-Beddah'm nikah1 altmda idi. 

Seleften bir ~ogunun rivayetine gore; bu ayet Ma'kll ibn Yessar ve 
kizkarde§i hakkmda indirilmi§tir. Siiddi ise bu ayetin Cabir ibn Ab
dullah ve onun amcas1 k1z1 hakkmda nazi! oldugunu soylliyorsa da 
sahib olam ilkidir. 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey insanlar <d§te sizden Allah'a>> ve 
Allah'm §eriatine, «ahiret ~gi.iniine inanml§)) Ve Allah'm o giindeki teh
didinden, azabmdan, 0 giindeki cezadan korkanlara «Olanlara, bunun
la ogiit veriliyor» yani veliler; velisi bulunduklan kadmlar kocalan Ue 
aralannda giizelce anla§tiklan takdirde, kocalanyla evlenmelerine rna-
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ni olmaktan ahkonuluyorlar. Veliler, Allah'm bu emrine uyup bu o~ut
le ogutlenecekler ve bunu uygulayacaklardtr. «Bu» eski kocalanm is
teyen kadmlan onlara vermek ve bu :konudaki hamiyyetlerini terket
mek suretiyle Allah'm :kanununa uymamz <<sizin i~in daha iyi, daha 
temizdir. Allah ·bilir, siz ise~> yaptlgrmz ve yapznadlgrmz §eylerden han
gisinde haytr oldu~nu ubilmezsiniz.» 

.,, ... ./ ;.,..... / ,~ ...... . "',• ....... (/·"·, "'), ,. ........ ., •• , 'r" (\\"' 
~J)Jl.Lfj;..;G;)\ ~.:>(,~~~~ ,0J>~.)~~.J:~.:A~:J'~ 
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.) _,. .Y :i.J~j!Y.__o ~ !.'..> ~ ..J ~ .J ~.! "-:!~ :-..,.; • ...~~ .;-:,_ 
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233 - Anneler ~ocuklanru tam iki y1l emzirirler. Bu, 
emzirmeyi tamamlamak isteyen i~indir. Onlarm yiyecegi. 
giyecegi uygun ~ekilde ~ocuk kendisinden olana aittir. 
Kimse giiciiniin iistiinde bir ~eyle miikellef olmaz. Ne anne 
c;:ocugu yiiziinden, ne de baba ~ocugu yiiziinden zarara so
kulmasln. Miras~1ya du~en- de bunun gibidir. Eger kencU 
aralannda anla~1p, dan1~arak ~ocugu memeden kesmek 
isterlerse ikisine de bir vebal yoktur. <;ocuklannizl emzirt
mek isterseniz, vereceginizi giizelce teslim etmek ~artlyla 
size yine bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Al
lah yapt1g1n1z ~eyleri gorendir. 

(;ocuklat'l Emzirme : 

Allah Teft.la bu ft.yet-i kerlme'de; annelere, cocuklanm tam olarak 
· .einzirmelerini o~iitluyor. Bu sure iki sene olup bundan sonra vaki' ola
. "cak emzirmelere itibft.r edilmez. Bunun icindir ·ki Allah Teft.la : <<Bu, 

emzirmeyi tamamlamak isteyen iCindir.)) buyurmaktadlr. 
tmamlann ~o~u. sadece iki yW}mdan onceki emzirmenin evlenme-
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yi haram ki1acag1 gorli§iindedirler. lki ya§mdan b'iiy\ik ~ocuk memP
emecek olursa bu emi§ ona hi~bir §eyi had.m ktlmaz. 

Tirmizi, ((tki ya§mdan k'ii~tik emzirmenin haram ktlmayacagma 
d~ir babmda» diyor ki: Bize Kuteybe ... Ummu Beleme'den riv~yet etti 
ki Rasftlullah (s.a.) §Oyle buyurdular: ((Ancak, memedeki damarlann 
(s'iit'iin'ii) dagttan. emme evliligt haram kllar ki bu donem s'iitten ke
silmeden oncedir.» Tirmizi, bu, Hasen ve Sahib hadistir, der. Buna gore 
Rasululah (s.a.) m ashMnndan ve ba§kalarmdan ilim ehlinin ~ogunun 
ameli ancak iki seneden az olan emmenin · evlenmeyi har~m ktldtgt 

· §elklindedir. iki tam seneden sonraki emme ise herhangi bir §eyi ha
ram kllmama>ktadtr. Hadisin senedindeki Fatima Bint Munzir ibn Z'ii
beyr ibn Avv~m, Hi§~m tbn Urve'nin kans1d1r. 

Ben de derim ki: Bu hadisin riv~yetinde Tirmizi m'iinferid kalml§· 
· t1r. isnadmm r~vileri Buh~ri ve M'iislim'in §artlanna uygundur. <<An· 

cak memede olan (vuku' bulan),, ktsrmrun · anlamma gelince; bu, iki 
seneden onceki emme yeridir. Nitekim im~m Mmed'in Veki ve Gunder 
kanallyla ... Bed ibn Azib'den rivayetine gore Hz. Peygamber (s.a.) in 
oglu tbrahim old'iigiinde Hz. Peygamber (s.a.) : ((Muhakkak ki.onun i~in 

· cennette bir emzirici vard1r.>> buyurmu§tur. Hadisi bu §ekliyle Buh~ri 
de ~u'be kanallyla tahric etmi§tir. Hz. Peygamber (s.a.) bOyle soylem:§
tir; ~'iink'ii oglu ibrahim (a.s.) old'iigiinde bir ytl alt1 ayhkt1. 0: <<Mu
haklkak ki onun i~in cennette bir emzirici vardtr.ll buyurmu§ ve bunun-
1~ <<Onun emmesini ikmal eden)) anlamm1 ka,Sdetmi§tir. Bu gor'ii§'ii DA· 
rekutni'nin el-Heysem ibn Cemil kanahyla ... ibn AbbA.s'tan rivA.yet et
mi§ oldugu ve Allah Rasftl'ii (s.a.) nun: ((iki sene i~inde olan dt§mda 
emme harA.m k1lmaz.>> buyurdugu hadis de bunu te'yid eder. Dlrekut
nt, hadisi ibn Uyeyne'den ei-Heysem ibn Cemil'den ba§kas1run m'iisned 
olarak: rivA.yet etmedigini soyler. el-Heysem ise g'iivenilir, hAf1zd1r. 

Ben de derim k.i : Hadisi iin~m MA.lik MuvaJtta'mda Sevr ibn Zeyd' 
den, o ise ibn AbbA.s'tan merfu olarak rlvA.yet etmi§tir. ed-DerA.verdl 
ise Sevr kap.allyla ... ibn AbbA.s'tan fivA.yetle hadisi zikretmi§ olup on
da: dld seneden sonra olan, bir §ey degildir.>> fazlallgl vardlr ve bu 
daha slhhatlidir. · 

Ebu D~vud et-TayA.lisi'nin CAbir'den rivA.yetine gore Allah Ras'll· 
l'ii (s.a.) : <<S'iitten ay1rmadan sonra (evliligi harAm k1lan) enune, bQ
luga ermeden sonra yetimlik yoktur.>> buyurmu§tur. Bu hadisin dell· 
Ietinin daha geni§ bir tzah1 «S'iitten aynlmas1 iki senededir.>> (Lokman, 
14) Ve <<Hamileligi ve sutten aynlmas1 otuz ay(ilr;, (AhkA.f, 15) A.yet
lerindedir. 

iki seneden sonraki emmenin evliligt haram ktlmayaca~ go~Q 
Ali, ibn Abbas, ibn Mes'ud, Cabir, Ebu H'iireyre, · ibn Orner, Ummll 
Seleme, Said lbn el-M'iiseyyeb, A~ ve Cumhur'dan rivA.yet edilmi§tir. 
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Bu golii§ ~afii, Ahmed ibn H~bel, !sha.k, Sevri, Ebu Ytlsuf ve Mu
hamm~'in mezhebidir. imam Malik'den ·bu konuda iki sene, iki sene 
iki ay, iki sene u~ ay olmak uzere degi§ik rivayetler nakledilir. 

Ebu Hanife ise bu sureniri iki sene altl ay oldugunu soyler. 
Zufer ibn Huzeyl; ~ocuk meme emmeye devam ettlgl surece u~ 

seneye kadar, demektedir. Bu golii§, Evzai'den de rivayet edllmi§tlr. 
imam Malik . §oyle diyor: <;ocuk iki seneden daha az bir zamanda 

sutten kesilse ve bu sutten ·ayrilmadan sonra onu ba§ka blr kadm em• 
zirse, ~uk ona haram olmaz. <;unku bu ~ocuk i~in 'bir ylyecek duru
mundachr. Bu goru§ Evza'i'den de rivayet edilmi§tir. 

Rivayete gore; Hz. Orner ve Hz. Ali §Oyle demi§lerdir: <;ocugun slit
ten aynlmasmdan sonra sut karde§ligi yoktur. 

Hz. Orner ve Hz. Ali'nin bu 80z ile iki seneyi kasdetmi§ olmalan 
mumldindur. Nite·kim Cumhur'un kavli de ooyledir. Onlar, bu 80zle
pyle bizzat emzirme i§lni kasdetmi§ olabilirler kl tmlm Mali'k'in kavli 
de ooyledir. Allah en iyisini bilendir. 

Buhari ve Miislim'de rivayet edildigine gore, Hz. Ai§e (r.a.) buyiik 
~ocugun emzirilmesinin de evllligi haram k1lmada te'sirli oldugu g()rii
§iindedir. 

Ata ibn · Ebu RebAh ve Leys ibn Sa'd'm gi)r~u budur. Hz. Ai§e; 
yanma girmesinde mahzur gormedigi erkekler i~in, kadmlanndan bi
risine onu emzirmesini emrederdi. Hz. Ai§e'nin bu husustakl delili Ebu 
Huzeyfe'nln kolesi · SAlim'in hadisidir ki buna gore; Rasulullah (s.a.) 
Ebu Huzeyfe'nin kar1sma onu emzirmesini emretml§ti. Halbuki o bu
yUktu. Bu emzirme ile kolt onun yamna girip ~1kard1. Rasulullah (s.a.) 
m diger hammlan bunu kabul etmez ve onun durumunu ozel bir durum 
olarak kabul ederlerdi. 

Bu, Cumhur'un kavlidir. Cumhur'un bu konudaki delili -ki bun
lar dort imam, yedi fakih (fukaha-1 seb'a), saha:benin biiyiikleri ve Hz. 
Ai§e d1§1ndaJd RasUlulah (s.a.) 1n diger zevceleridir- Buhari ve Miis
lim'de Hz. Ai§e'den rivayet edilen §U hadist §erif'tir : Raslllullah (s.a ) . 
<<Karde§lerinize baklmz, slit karde§li~i ancak a~hktan dolay1 siit em
medendir.» buyurmu§lardlr. 

Siit emme (siit karde§ligi) ve bO.yugun emzirilmesl lronusundakJ 
bilgi Nisa suresindeki 23. ayette gelecektir. 

<<<;ocuklann annelerinin yiyecegl, giyecegt uygun tekilde)> (iilke
lerinde em.Salleri hakkmda ge~erli olan mikdarda, israf etmek:sizin veya 
k1smt1 yapmaks1zm ve ~ocugun ba:basimn zenginligi ve orta hallillglne 
ve fakirligine gore) ~ocuk kendisinden olana aittir. Nitekim Allah Teala 
bqka ·bir ayet-1 kerime'de : <<Eli geni§ olan geni§ligine gore nafaka ver
sin. R1zk1 kendisine daraltx.lml§ bulunan da, nafakayx Allah'm kendi-
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. sine verdiginden versin. Allah kimseyi kendisine verdiginden fazlasiy
la yiikiimlu tutmaz. Allah, gii~;liigiin ardmdan bir kolayhk ihsa.n eder.)) 
(Talak, 7) buyurmaktadir. 

Dahhak diyor ki : Eger erkek, kansm1 bo§ar ve kansmdan ~ocugu 
varsa kadm ~;ocugu onun i~in emzirir. Bu durumda kadmm g~imi ve 
giyimi uygun §ekilde ba'baya aittir. 

Allah Teala buyurur ki: «Ne anne ~ocugu yiiziinden ... )) Yani ~o
cugun terbiyesini babaya yiikleme~ i~in ~ugun kadmdan almmas1 
suretiyle. «Zarara sokulniasm ... )) Kadm ~ocugu dogurdugunda §ayet 
kadmm siitiinu emmeksizin Ya§Iyamiyacaksa kadlmn ~ocugu babasi
na verme hakk1 yoktur. Anca:k ondan sonra (~ocugun ya§Iyacagi kadar 
siit verdikten sonra) dilerse ~ocugu, babasma vere~ilir. Ancak ~ocugun 
verilmesi §ayet 'babaya zararh olacaksa, ~ocugu babaya vermek kadma 
helal degildir. Aym §ekilde kadma zarar vermek i~in ~ocugun kadmdan 
~ekilip almmas1 da helal degildir. i§te bunun i~;indir ki Allah Teala: 
«Ne anne ~octigu yiiziinden, ne de baba ~ocugu yi.iziinden Z'arara so
kulmasm.)) buyurmaktad1r. Yani s1rf kadma zarar vermek i~in ~ocu
gun anneden ~ekilip almmasm1 istemek dogru degildir. Bunu MucA.
hid, Katade, Dahhak, Zuhri, Suddi, Sevri, ibn Zeyd ve ba§kalan s5y
lemi§lerdir. Allah Teala : nMiras~Iya dii§en de bunun gibidir)) buyuru
yor. Yani - Miicahid, ~a'bi ve Dahhak'a gore- akrrubalarma zarar ver
meme, onlan zarara sokmama konusunda miras~1 da bu kurala da
hildir. 

<;ocugun annesine nafa;ka vermek, onun hukukuna riayet etmek 
ve ona zarar vermemek konusunda ~ocugun babasma du§en gorev; ay
nen miras~;1ya da dii§er denilmi§tir. Bu, Cumhur'un kavlidir. ibn Cerir 
tefsirinde bunu geni§~;e anlatlr. 

Hanefi ve Hanbelilerden akra.bamn bir k1sm1mn nafaka.Eirun di
ger bir k1smma vacib oldugu gorii§iinde o~anlar; bu goru§lerine bu 
ayeti delil getirirler. Bu gorU§ Orner ibn el-Hattab ve Selef'in hepsin
den rivayet edilmi§tir. Hasan'm Semure'den merfu'. olarak rivayet etti
gi «Kimin bir akraJba.BI varsa onun tizerine o Azad olunur .. . » hadisiyle 
de bu goru§ tercih ed!Jmi§tir. 

iki seneden sonraki emzirmenin bazan ~;Qcugun bedenine veya ak
hna zarar verdigi soylenmi§tir. 

Siifyan el-Sevri.. . Alkame'den rivayetle §Oyle der : Alkame, iki se
neden sonra ~;ocugunu emziren bir kadm gorur ve : <<Onu emzirmell der. 

Allah Teala buyuruyor : <<Eger, kendi aralarmda anla§lp dam§a
rak ~ocugu memeden kesmek isterlerse ikisine de bir vebA.l yoktur.)) co
cugun anne ve babas1, ~ocugu sutten kesme konusunda fikir birligi 
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ederlerse, bunda ~ocuk i!;in fayda goriirlerse bu konuda isti§are ede
rek birle§irlerse bu takdirde onlann ikisine de bir vebAI yoktur. 

Buradan anla§llchkina gore; anne-babadan birinin bu gorii§te ol
masl yeterli degildir. Anne babadan birinin, digeriyle isti§are etmeksi
zin bu konuda kat1 davranmas1 · cAiz · degildir. Bu gorii§ Sevri ve ba§
kalanna aittir. 

Elibette bunda ~uk i!;in ihtiyath davranma v:e !;OCugun i§lerini 
dfr§iinme zorunlulugu varchr ki, bu da Allah'm lkullarma bir rahmeti
dir. Allah Teala, anne babaya !;OCuklanm terbiye zorunlulugu getirmi§ 
ve onlan hem kendilerine, hem ~uga uygun gelecek yola iletmi§tir. 
Nitekim Talak suresinde de Allah Teala : «Sizin i~in emzirirlerse on
lara ucretlerini Odeyin. Aramzda uygun bir §ekilde anla§m. Eger gii~
luge ugrarsamz !;OCugu, bir ba§ka lkadm emzirir.,, (Talak, 6) buyur
maktadlr. 

«<;ocuklanmzl emzirtmek isterseniz, vereceginizi giizelce teslim et- . 
mek §art1yla size yine bir vebal yoktur.)) Gerek annenin ve gerekse 
~ocugun bir ozriinden dolaYJ. baba ve anne !;OCUgun anneden allnma
smda fikir birligi ederlerse, bu konuda anne ve ·babaya bir vebal yok
tur. Anneye g~mi§ ucretleri uygun bir §ekilde verilmek kayd1yla ba
bamn bunu kabul etmesinde de bir beis yoktur. Baba, !;OCugunu balj
kasma uygun bir ucretle emzirtir. Bif!;oklan bOyle demi§lerdir. 

«Allah'dan korkun ve bilin ki Allah, yapt1gm1z §eyleri gorendir)) 
sizin durum ve sozlerinizden hi!; bir §ey Allah'a gizli kalmaz. 

-=~f\~~~!~ _, ·=-, ~ ....... ,~ ~c~;~--.::.cG ~ r:;;:"k,·~' .·:/i"".:''~ ~,_, ~ , ~.J~ ~) ~ , • -~ ... '.J) .. , :;~..1 .. , "" . - , 

$ 
,. . , (' . \ ' . . . , ..-' . ... ('.~' , ) \ , ...... , , . ,..-::-~\.C' .. , ...... JJ •• !~\~~ ..r •• ,~\""~~ 0 '"'G.~~~l~\ 
~ .~!J~-v-.~ ~ , .. ,..., ~ 

\ , ~ , . ~ 

234 - lc;inizden olenlerin geriye . biraktlklan e~ler; 
kendi kendilerine dort ay on giin beklerler. Bu miiddeti bi
tirdikleri_ vakit onlann, kendileri ic;in uygun olan1 yapma
lanndan dolaYI size giinAh yoktur. Ve Allah i~ledikleriniz
den haberdard1r. 

Bu, kocalan olen kadmlara, Allah'm dort ay on gun (gece) lddet 
beklemeleri konusunda bir emirdir. Bu hukiim icml' ile hem kendile
riyle zifA.f vukft' bulmu§ ve hem de zifA.f vuku' bulmaml§ zevceleri kap
samaktadlr. Bu gorii§iin, kendileriyle ziflf vA.ki' olmaml§ kadmlar1 da 
kapsad1kinm dayanaki ft.yet-1 kerime'nin umftmt olu§udur. Blr de bu 
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konuda tmlm Ahmed ve Siinen sahiplerinin rivlyet etti~ Tinnizi'nin 
de sahihtir dedi~i, §U hadis-i §eri! vardlr: ~ 

ibn Mes'ud'a bir kadmla evlenen, sonra onunla zi!a.!a girmeden ·ve 
ona bir mehir ta'yin etmeden olen adamm durumunu sordular ve bu 
konuda defalarca ona geldiler. ibn Mes'ud : Bu konuda kendi golii§ii
mii soyliyecegim, do~u olursa Allah'dand1r, hatlh olursa benden ve 
§eytAndandlr. Allah ve Rasulu benim verece~im bu hukiimden beri
dirler demi§ . ve «mehir tam olarak kadlmndm> diye eklem~. 

Hadisin ba§ka laf1zlarla olan bir rivft.yetinde ise §Oyle demi§tir : 
. «Emsllinin mihri eksiksiz ve zulumsuz olarak kadlnm hakkldlr. Kadm 

iddet bekleyecektir ve onun miras hakkl vard1r.» Ma'k1l ibn . Yessar 
el-E§cai kalktl ve: «Rasulullah (s.a.) m Berva' bint Vft.§ik hakkmda 
aym hukmu verdi~ini i§ittim.)) dedi ve· Abdullah t.~n Mes'O.d. buna son 
derece sevindi. 

Bu hadisin ba§ka bir rivayeti ise §oyledir: (<E§ca' (kabilesinden) 
bazllar1 kalk1p «Rasulullah (s.a.) m Berva' Bint VA§ik hakkmda bu 
hiikmu verdigine §ehadet ederiz)) dediler. 

Sadece hamile oldugu halde' kocas1 olen kadmlar bu hUkmun. dl
§mdadlr. <;unku; «Gebe kadmlarm iddetleri ise, yu'klerini vaz' etmele
ridir.>> (Talft.k, 4) ayeti hukmuniin umO.mi olmas1 sebebiyle bu kadm
larm iddeti ~ocuklanm dogurmalan ile biter. Velev ki dogumdan sonra 
bir an beklememi§ bile olsalar. ibn AbbAs, hamile iken kocas1 olen ka
dmlann, ~ocugu dogurup dart ay on giinlUk iddetten hangisi daha 
uzunsa onu iddet olarak bekleyecegi goru§undedir. BOylece her iki aye
tin hukmunu cem'etmi·§ olmaktad1r. ~yet Bu'hari ve MU.Slim'de tab
ric edilen Subey'a el-Eslemiye hakkmdaki had.is olmasayd1 e1bette onun 
dayanag1 ve ta'kib ettigi yol glizel, kuvvetli blr yol olurdu. Had.is-1 §e
rif §Oyledir : Subey'a el-Eslemiye'nin kocas1 Sa'd ibn Havle kans1 hi
mile iken vefat etmi§ti. Kocasmm vefAtmdan sonra ~ok g~meden Su
bey'a ~ocu~unu dogurdu. -Bir rivft.yette ise : Kocasmm olumunden 
birka~ ·gece sonra ~ocu~unu do~urdu.·- Lohusahk suresi bitince ken
disini lstemeye gelecekler i~in s\islendi. Ebu Senabil ibn Ba'kek ya
mna gircii ve ona : Seni suslenmi§ (guzelle§mi§) goriiyorum, yoksa ev
lenmek mi istiyorsun? Allah'a yemin ederim ki senin uzerinden dart 
ay ge~medik~e evlenecek de~ilsin.>> dedi. Subey'a anlat1yor : Bana bun
Ian soyleyince ak§amleyin elbiselerimi toplad1m ve Rasulullah (s.a.) a 
giderek bu durumu kendis!nden sordum. Allah'm Rasulu «Cocugumu 
do~urunca helal olduguna dair fetva verdi ve uygun gor\.inem evlen
memi emretti.)) 

Ebu Orner tbn Abdlilberr der ki : Subey'a hadisi kendisine delil 
olarak getirildiginde, tbn Abbas'm . subey'a hadisine dondugu rivayet 
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edilir. Ki bu da hadisin s1hhatine delA.let eder. Ayru zamanda tbn Ab
·bas'm arkada§lan da Siibay'a hadlsiyle fetvA. vermi§lerdir. Ve bu go
rii§ biitiin ilim ehl~ gorii§iidiir. 

Ayet-i kerime'nin umftmi olan hiikmiinden cAriye olan zevceler de 
istisnA. edilir. <;iinkii bunlarm iddeti hiir ka.dmlann iddetinin yans1 ka
dar olup -Cumhur'un gorii§iine gore- iki ay be§ gecedir. Mademki 
had konusunda cariyeler hiir kadmlarm yansidir 0 halde iddet bekle
mede de onlann yans1 olmahd1r: 

UlemA.dan Muhammed ibn Sirln ve ZA.hirilerden baz1 zevA.t A.yet-i 
kerlme'nin hillmliiniin umftmi olu§u sebebiyle bu konuda hiir ve cA.rlye 
zevceleri e§it kwbul etmektedirler. <;iinkU iddet bekleme biitiin yaratik
lann miisA.vi oldugu yaratlll§la ilgili bir husustur. 

Said ibn Miiseyyeb, Ebu'l-Aliye ve ba§ikalan da §Oyle derler : <<Ko-
. cas1 olen kadmm dort ay on giin iddet beklemesinin hikmeti, kadrmn 
rahminde !;OCUk olma ihtimA.lidir. Bu sure beklenildiginde §ayet ka
dmm rahminde !;OCuk varsa ortaya !;Ikacaktlr. Nitekim BuhA.ri, Muslim 
ve diger hadis kitaplannda tahric edilen ibn Mes'ud'un hadisinde §Oyle 
buyurulmaktadlr : <~Sizden birinin anne karnmdaki var1Ig1 kirk giinde 
.autfe, bir 0 kadar . zamanda alaka, bir 0 kadar zamanda da mudga ( et 
paf\:asi) olur. Sonra ona bir melek gonderilir de rfth iiflenir.» i§te bu ii!; 
kerre kirk giin, dort ayd1r. Bundan sonra on giinliik bir siirenin konul-· 
mas1 ihtiyA.ten baz1 aylann eksik olabileceginden ve bir de !;Ocuga rfth 
iitiirillmesinden sonra onda hareketlenmenin ortaya ~lkl§mdan dola
ytdlr. 

Said ibn Ebu Anlbe, KatA.de'den rivA.yetle §Oyle der : Said ibn Mii· 
seyyeb'e : <~Bu on giin de ne oluyor?» diye sordum. 0 : <~Onda rfth iifii
rWiir.» dedi. 

Bu hadisi ibn Cerlr rivA.yet etmi§tir. Bir rivAyette, imam Ahmed 
buna dayanarak iimmii Veled cA.riyenin iddetinin aynen hiir olan ka
dlnlann iddeti gibi oldugu gorii§iine zA.hib olmu§tur, ~iinkii cA.riye olan 
Ummii Veled aynen hiir kadmlar gibi zevce olmu§tur. 

Aynca imAm Ahmed bu konuda Yezid ibn HA.rftn tariklyla ... Amr . 
tbn As•m §oyle dedigini rivA.yet· eder : Peygamberin siinnetini aleyhi
mizde (birbirine) kan§t1rmaym1z, efendisi oldiigiinde Ummii Veled 
cA.riyenin iddeti dort ay on giindiir. Hadisi Ebu Dlvftd da rivA.yet et-
mi§tir. . 

imA.m Ahmed'in bu hadisi miinker sayd1~ da rivA.yet edili:r. 
Kabisa'run Amr'dan hadis i§itmeddgi de soylenmi§tir. 
Seleften bir grub bu hadis ile fetvA. vernii§Ierdir. Said tbn Miisey

yeb, Miicahid, Said tbn Ciibeyr, Hasan, ibn Sirin, Ebu tyA.z, Ziihri ve 
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Orner ibn Abdiilaziz bunlardandtr. Yezid ibn A,bdiilmelik ibn Mervan 
da bu §ekilde emrederdi ve o mii'minlerin emiri (halite) idi. Evzai, is
hak ibn Rahuyeh ve kendisinden gelen rivayetlerin birisinde Ahmed 
ibn Hanbel de bOyle demi§lerdir. Tavus ve Katade §Oyle diyorlar : Efen
disi oldugu zaman, Ummii Veled cariyenin iddeti, hiir kadmm iddeti
nin yanst, yani iki ay 'be§ gecedir. 

Ebu Hanife ve ashabt, Sevri ve Hasan ibn Salih ((u~ haytz siiresi 
iddet ibekler» demi§lerdir. Bu, Hz. Ali, ibn Mes'ud, Ata ve ibrAhim 
el-Nehai'nin de kavlidir. 

imam Malik, §IHii ve kendisinden gelen m~hur rivayetle Ahmed 
ibn Hanbel; «Onun iddeti bir haytz siiresidir» demi§lerdir. Bu, · ibn 
Dmer, §a'bi, Mek.hUl, Leys, Ebu Ubeyd, Ebu Sevr ve cumhur'un gorii
§iidiir. 

Leys §oyle der : «§ayet o haytzll iken kocast oliirse bu (haytz) ona 
yeter.)) 

imam MAlik ise §eyle diyor : «§ayet kocast olen Ummii Veled ca
riye; adet gormiiyorsa onun iddeti ii~ aydtr.>> 

§Afii ve Cumhur-u Fukaha ise sure bir aydtr. Ancak u~ ay bana 
daha giizel geliyor, demi§lerdir. 

Allah Teala : «Bu, miiddeti bitirdikleri vakit onlann kendileri i~in 
uygun olam yapmalarmdan dolayt size giinah yoktur.>> buyuruyor. Bu
radan kocast vefat eden kadma iddeti siiresince yas tutmamn vacib 
oldugu anla§tllr. Nitekim timmiil-mii'minin Zeyneb Bint Cab§ ve "'mmti 
Habibe'den rivayet edilen, Buhari ve Miislim'de mevcud §U hadisi 
§erif de buna delalet etmektedir: RasUlullah (s.a.) : 

~·\j;:J1·;~ .-:.·1&:~1 ·'-t--·~ -·~·-:J··\ ·~·,·i~-~~·. ~~;t'~'J~Ii~ · 
,J ,. - 'f', a,JJv- ,~ ~.JI-;:· J -.,)f. J (r.: ', : .X.J' , , ,/ ,..r;;. 

. l~j~ , 
«Allah'a ve ahiret giiniine inanan bir kadmm oluye ii~ gunden faz· 

la yas tutmast helal degildir, ancak olen kocast ise dort ay on giindiir.» 
buyurdular. 

Buhari ve Miislim'de timmu Seleme'den rivayet edllen bir diger 
hadis-i §erif §oyledir : 

uBir kadm Rasulullah (s.a.) a gelerek: Ey 'Allah'm Raslllu, klZI
mm kocast oldii ve ktztmm gozii rahatstzlandt 'bunun goziine surme ~e
keyim ml? dlye sordu,Raslllullah (s.a.) : cc (iki ya da ii~ kere) hayu
buyurdular, dort ay on giin (yas siiresidir ve siirme ~kilmez.) Sizden 
lbirisi cA.hiliye devrinde bir sene beklerdi.>> 

timmii Seleme'nin k1z1 Zeyneb der ki: (Cahillye devrinde) Bir ka
dmm kocast oldiigiinde ktlda~ bir c;adtra girer, en kotii elbisesini giyer 
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ve bir sene g~mceye kadar kaku veya ba~ka bir §ey siiriinmezdi. Son
ra ~adnuan ~1kar ve kendisfue bir hayvan pisligi verilir o da bunu 
atarch. Sonra ya bir merkep veya bir koyun, ya da bir ku§ getirilir o 
bunu fercine surerdi. Kadmm boyle davrand1g1 hayvan ~ok kerre ol\ir
du. 

Buradan hareketle alimlerden ~ogu bu ayetin ilerde gelecek olan 
Bakara, 240. ayetini neshettigi gor\i§\ine zahib olmu§lard1r. Bu gorti§ 
ibn Abbas ve ba§kalarma aittir. Bu husus §Upheli olup ilerde tekrar 
gelecektir. 

Burada yas tutmaktan maksad; koku suriinme, guzel elbise, s\is e§· 

yas1 ve benzeri §eylerle s\isl~nmeyi terketmekten ibarettir ki bu, ko
CSS1 vefat eden kad.mlara iddeti suresince vacibtir. Bu konudaJki tek 
gorii§ budur. Yine tek bir gorti§ olarak tala.k-1 ric'i ile bo§anan kad.1-
nm iddeti esnasmda kad.ma yas tutmaJk gerekmez: Ancak tai!k-1 bain 
ile l>o§anan kadma iddeti esnasmda yas tutmamn gerekip gerekmedigi 
konusunda iki gorii§ vard1r. 

Ayetin hukmiinun umumi olmas1 sebebiyle, kOCas1 olen . kadmlar 
ister kii~U:k, ister ya§h (haytzdan ve nifastan kesilmi§) ister hur, ister 
cariye, ister miisluman, ister kafir olsunlar, hepsine de yas tutmak 
vacibtir. 

Sevri, E'bu Hanife ve ashabt «Kafir olan kadma olen kocasmdan 
dolay1 yas tutma yoktur)) demi§lerdir. Bu, Malik'in ash!bmdan E§heb 
ve ibn Nafi'in de kavilleridir. Bu gorii§te olanlarm delilleri, Rasulullah 
(s.a.) m: Allah'a ve ahiret guntine inanan bir kadlnm oliiye ii~ gtinden 
fazla yas tutmas1 helal degildir. Ancak olen kocas1 ise dart ay on 
gtindur.>> hadis-i §erif'idir. Bunlar derler ki : Rasulullah (s.a.) yas 
tutmayt tealbbiidi (bir ibadet olarak) koymu§tur. 

Ebu Hanife ve ash8.b1 ile Sevri, yas tutmayacaklar arasma kendi-· 
ierine teklif olmadlgmdan dolayt kocas1 olen kii~iikleri de dahil et
mi§lerdir. Ebu Hanife ve arkada§lan buna bir de iddeti noksan cldu
gundan dolayi miis!Uman cariyeyi katarlar. Bu konulann tamam1 ah
kam ve furti' kitaplannda anlatllrm§t1r. 

Allah Teala buyurur kl : «Bu muddeti bitirdikleri va.kit (Dahhak, 
Rebi' ibn Enes'e gore iddetleri bittiglnde) onlann kendileri i~in uygun 
olam yapmalanndan dolayt size (Zuhri'ye gore kadmm velilerine) gii-
nah yoktur.» . 

Avfi, ibn Abbas'dan rivayetle der ki: Bir kadlm kocas1 bo§arsa ve
ya kocas1 oltirse iddeti bittiginde onun s\islenmesi ve evlenmek iizere ya 
da evlendirilmek iizere kendini arzetmesinde herhangi bir gtinah yok
tur. Bu ma'ruf bir §eydir. 
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Mukatll ibn Hayyan'dan da benzeri bir rlvayet nakledilmi§tir. Mii
cahid'den rivayetle ibn Ciireyc de bOyle 80ylemi§tlr. 

Allah Teala buyurur ki: «Bu, miiddeti bitirdiklerl va.kit onlann 
kendlleri i~in uygun olam yapmalanndan (Hasan, Ziihri, Siiddi ve· 
benzerlerinden rivayete gore temiz ve helal olan nikahtan) dolayt size 
giinah yoktur.n · 

·.{== -:-·\'.~.v--~;..~\:·~~-=~(6\~·~/W~:.;~(.··~~~t;~ •--=-- - ... ... u~~ ... ,. .... ... v .... ,.... v ""~ ~ 
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235 - Boyle Uddet bekleyenl kadmlan nikahlamak 

isteginizi bildirmenizden veya boyle bir arzuyu goniilleri
nizde saklaman1zdan dolayi size bir vebal yoktur. Allah 
bilmi~tir ki, siz onlan mutlaka hatirlayacaksiniz, fakat uy
gun bir sozle soylemeniz miistesna, onlarla gizlice sozle~
meyin. iddeti nihayet bulmadik<;:a nikah bagm1 baglama
ya kalkmay1n. Ve bilin ki; ~iiphesiz Allah, goniillerinizde 
olan (larh bilir. Art1k O'ndan saklrun. Ve yine bilin ki: ~iip
hesiz Allah Cafur'dur, Rahim'dir. 

Bo§Bnan Kadmlann Yeniden Evlenmesi 

(( (Kocalan cildiigii i~in riddet bekleyen) kadmlan nikahlamak is
tediginizde a~1k~a degil de dolayh olarak nikA.hlamak istediglnlzl bil
dirmenime ... Size bir vebal yoktur.n 

Sevri, ~u'be, ibn Cerir ve ba§kalan... <(Boyle (iddet bekleyen) 
kadmlar1 niklhlamamZl bildirmeden ... dolayi size bir vebal yoktur.>> 
A.yeti hakkmda ibn Abbls'dan rivlyetle §Oyle derler : (Ta'riz) Ki§lnin 
«ben evlenmek istiyorum, §Oyle §Oyle olan bir kadmla . evlenmek isterim, 
demesidir>>. Erkek, kadma bunu giizel bir sozle arzeder soyler. B~ka 
bir rivlyette ise ibn Abbls'm §Oyle dedigi rivayet edilmi.§tir : ccAllah'm 
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beni bir kadmla nZiklandmnas1m a.rzu ederim, severim.» Ya da ben
zeri bir soz soylemesidir. Ama ni§8.n yapmaya kalki§maz. 

Ba§ka bir rivayette de §oyle demi§tir: (<Allah dilerse senden ba§ka 
bir kadmla evlenmek is.t.emiyorum. Ve isterdim ki saliha bir kadm 
bulmU§ olaYim•> demesidir. Fakat kadmm iddeti esnasmda ni§an ya
pllmaz. 

Buhari de buna bagll olarak §oyle der : Bana Talk ibn Gannam ... 
ibn Abbas'dan «Boyle iddet bekleyen kadmlan nikahlamak istediginizi 
bildirmenizden dolay1 size bir vebal yoktur.» Ayeti hakkmda «Ta'rlz, 
ki§inin : «Ben evlenmek istiyorum ve kadmlara ihtiyac1m var. ister
dim ki ba;na saliha bir kadm miiyesser olsun.» demesidir. 

Miicahid, Tavus; ikrime, Said ibn Ciibeyr, i'brahim el-Nehai, §a' 
bi, Hasan, Katade, Ziihri, Yezid ibn Kuseyt, Mukatil ibn Hayyan, Ka
sim ibn Muhammed, Seleften bir~oklan ve imamlar ni§aru a~1k~a be
lirtmeksizin kocasl olen kadmlara ta'rizin caiz oldugunu soylemi§lerdir. 
Aym §eikilde ii~ talakla bo§anan kadmlar hakkmda da ta'rizin caiz ol
duguna hiikmedilmi§tir. Niteikim Ebu Amr ibn Hafs'm kocas1 kansm1 
ii~ talakla bo§amasmm akabinde Rasulullah (s.a.) Fatima Bint Kays' 
m ibn Ummii Mektum'un evinde iddet beklemesini emretmi§ ve ona : 
<<iddetin bittiginde bana haber ver» demi§tir. Fat1ma'mn iddeti bitince 
Rasulullah (s.a.) m kolesi Usame ibn Zeyd ona talib olmu§, Rasulullah 
(S.'a.) da Fat1ma'y1 onunla evlendirmi§tir. 

Talak-I ric'i ile bo§anan kadma gelince: Kocasmdan ba§kasmm, ne 
ta'riz yoluyla, ·ne de a~1k~a onunla evlenmek istedigini bildirmesinin 
caiz olmadlgl konusunda ihtilaf yoktur. 

Allah Teala: « ... Veya bOyle bir arzuyu (onlarla evlenmek istedigi
ni) goniillerinizde saklamamzdan dolay1 size bir vebal yoktur» buyuru
yor. Bu, Allah Teala'nm: «§iiphesiz ki Rabbm onlarm gogiislerinin 
gizlediklerini de a~1ga vurduklanm da bilir.» (Neml, 74), «Ben sizin giz
lediginizi de, a~Iga vurdugunuzu da bilirim.» (Miimtehine, 1) ayetleri 
gibidir. Bunun i~indir ki, Allah Teala: «Allah bilmi§tir ki, siz onlan 
(kendi kendinize) mutlaka hatJrhyacaksmiz» buyurmu§tur. Bunun i~in 
sizden zorlugu kald1rm1§. Sonra da: «Onlarla gizlice sozle§meyin)) bu
yurmu§tur. 

Ebu Miclez, Ebu §a'sa Ca•bir ibn Zeyd, Hasan el-Basri, ibrahim 
el-Nehai, Katad.e, Dahhak, Rebi' ibn Enes, Siileyman el-Teymi, Muka
til ibn Hayya.n ve Siiddi bundan; zinamn kasdedi.ldigini soylemi§lerdir. 
A vfi'nin ibn Abbas'dan rivayeti de bu anlamdad1r. ibn Cerir bu gorii§ii 
tercih etmi§tir. 
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Ali ibn Ebu Talha ((Onlarla gizlice sozle§meyin)) ayeti hakkmda 
ibn Abbas'tan rivayetle §oyle demektedir: <<Ona (kadma) :Ben (sa
na) R;§Igim, benden b~kas1yla evlenmiyecegine ·b~a soz ver, tarzm
da sozler s()ylemektir. 

Aym §ekilde Said ibn Ciibeyr, ~a'bi, ikrime, Ebu'd-Duha, Dahhak, 
Ziihri, Miicahid ve Sevri'den de <<Onlarla gizlice sozle§meyinu ayetinin 
k:admdan, kendisinden ba~kas1yla evlenmeyecegine dair soz almak an
larmna geldigi rivayet edilmi§tir. 

Miicahid'den gelen bir rivayette ise §oyle denilmektedir : Bu, er
kegin kadma: <<Beni sakm mahrum etme, seni nikahlayacagim>> de
mesidir. 

Katade ise !j()yle der : <<Bu, erkegin, kadm henuz iddeti i~inde iken 
kendisinden ba§kasiyla evlenmiyecegine dair kadmdan soz almas1d1r 
ki Allah bunu yasaklami§tlr. Ni§am ve giizel sozle soylemeyi ise helal 
kilml§tlr. 

ibn Zeyd <<Onlarla gizlice sozle§meyin>> ayeti hakkmda §Oyle der : 
Bu, kadmm iddeti esnasmda gizlice onunla evlenip iddetinin sonunda 
da bu evliligi a~1ga vunna'ktlr. 

Ayetin butun bunlar ha:ldonda umumi olmas1 da mumkundur ki 
Allah Teala : <<Falkat uygun bir st>zle soylemeniz mfistesnadm> buyur
mu§tur. 

ibn A·!Jbas, Miicahid, Said ibn Cubeyr Siiddi ve Sevri, ibn Zeyd bu
nunla <<Ben seni arzuluyorum.>> Ve benzeri .sOzlerle kadma evlenme:k 
istedigini hissettirmenin miibah oldugu kasdedilmelktedir, derler. 

Muhammed ibn Sirin de der ki : Ubeyde'ye «Fakat uygun bir soz
le soylemeniz mfistesnau ayetinin manas1m sordum. Dedi ki : Ki§inin, 
kadmm velisine, bana bildinneden onu evlendinne, demesidir. 

Bunu, ibn E~bu Hatim rivayet etmi§tir. 
((iddeti nihayet bulmad1k~ nikah bagm1 baglamaya kalkmaym.» 
Bu tefsir, ibn Abbas, Mucahid, ~a'bi, Ata el-Horasani, Siiddi, Sev-

ri ve Dahhak'm tefsiridir. 
Kadm iddetli iken nikah akdinin yap1lmas1mn ca.iz olmad1gmda 

alimler icma' etmi§lerdir. Ancak birisi kad1m iddetli iken nikahlar ve 
onunla temasta bulunursa, aralan aynllr. FakS~t kadm ona ebediyyen 
haram olur mu? Bu konuda iki gOrU§ vard1r: · 

Cumhur'un kavline gore bu kadm o erkege haram olmaz; iddeti 
bittigi zaman erkek o kad1m ~rar ister. 

imam Malik ise bu durumda kadmm o erkege ebediyyen haram 
olacag1 gorii§iindedir. Bu gorii§iine de ibn ~iha·b ve Siileyman ibn Yes
sar'dan rivayet edilen §U hadisi delil getirir : Hz. Orner §Oyle dem~tir : 
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((Iddeti i~tinde iken nikahlanan bir kadm §ayet bu kocas1 onunla te
masta bulunmami§ ise aralan aynllr, sonra birinci kocasmdan olan id
detinin kalamm bekler ve bu nikah, evlenen erkek ic;in bir ni§an sa
yilir; ama eger onunla temasta bulunmu§sa aralan aynhr, sonra birin
ci kocasmdan iddet.inin kalamm tamamlar, daha sonrada iddeti i<;in
deyken onu nikahlayan kocasmm iddetini bekler ve o ki§i o kadim bir 
daha asla nikahlayamaz.>> · 

Bu gorii§ hakkmq·a lJOyle dediler : Bu gorii§Un kaynag1 §Udur : Ma
dem ki, koca Allah'm koydugu surede acele etmi§tir o halde maksadl
nm ziddiyla cezaiandmhr ve ebediyen kadm ona haram k11Imr. T1pk1 
katilin oldurdugu ki§inin mirasmdan mahrum edilmesi gibi. 

imam f)afii bu hadisi imam Malik'ten rivayet etmi§tir. 

Beyhaki der ki : 0, eski gorii§iine gore boyle soylemi§, ancak bila
here kadmm o erkege helal olacag1 kavline donmi.i§tilr. 

Ben de derim ki: Bu hadis'in Hz. Omer'den nakli munkatl'dir. Ve 
Sevri E§'as tarik1yla Mesruk'tan rivayet ediyor ki; Hz. Orner bu goru
§Unden donmii§, kadma mehir k.esmi§ ve aralanm birle§tirmi§ (evlen
dirmi§) tir. 

Allah Teala : ((Ve bilin ki; §Uphesiz Allah, gonullerinizde olanlan 
bilir. Artlk ondan sakmm.)) buyurarak erkekleri, kadmlar konusunda 
gonullerinden ge~ten §eylerde tehdid etmi§ ve onlan kotU:iik degil de 
hayuh niyetler beslemeye iletmi§tir. Sonra da rahmetinden ti.midini 
kesmemelerini bildirerek «Ve yine bilin ki Allah Gafllr'dur, Rahim' 
dir.1J buyurmu§tur. 

- "' .... '? • ............ -- .... / ~_, :} } ":. ....... ...... -: ~l\}- ........... ,~!' .. ,.,, ....... ,_,":\\)~~,, ..... ,.~\i:. ...... ·''' 
.:f"~J~.Jj.~~Jifr__.._.~~~J ... ~ ~ C :J 

\ . 

~4~.~~1C8~~i;l~'.!~d}~ 
236 - Temas etmediginiz veya bir mehir kesmediginiz 

kad1nlan bo~amu~san1z, size vebAl yoktur. Su kadar ki, 
zengin olan kudretince, darda bulunan da halince ma'ruf 
bir fayda ile onlan faydaland1rmahd1r. Bu, iyilik edenle-
rin iizerine bir borc;tur. 

Bo!janan Kadma Ge~im tmkim Saglanmahdtr 

Allah Teala, bir kadtm nikah akdi yap1ld1ktan sonra ve kendisiyle 
temasta bulunmadan once b~amasml mubah klllyor. 

Tefsir, C, III- F. 60 
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ibn Abbas, Tavus, ibrahim ve Hasan el-Basri ayetteki ( ._...t1 ) 
kellmesinin nifkah anlammda oldugunu soylemi§lerdir. Erkegin nikah 
akdi yapt1g1 kad1m, onunla temas etmezden once bO§amas1 caizdir. Bu 
durumda, '§aye·t kadma mehir ta'yin edilmi§se, tesbit edilen mehir ken
disine verilir. Zira temastan once kadm1 bo§amak onun kalbinin kml
masma sebep olur. i§te bu sebepledir ki Allah Teala kadnim faydalandl
nlmasml emretmektedir. Kadmm faydalandmlmas1 bir ~f§it onun 
lkocadan alamad1g1 §eyin kar§thgt olacaktlr. Bu ise kocamn zenginli
gine gore degi§ir. 

Siifyan el-Sevri, ismail ibn Uyeyne kanahyla ... ibn Abbas'tan 
rivayet eder ki, o §oyle demi§tir: BO§anan kadmm faydalandmlmast
nm (bo§amadan dolay1 kadma verilecek §ey) en iistiinii kadma bir 
hizmet~i verilmesidir. Bundan a§ag1s1 giimii§, bundan a§ag1n da ona 
elbise verilmesidir. 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan rivayetle §Oyle demektedir : §a
yet koca zenginse kadma bir hizmet9i, ya da buna benzer bir §ey verir. 
Fakir ise ii~ elbise verir. 

§a'bi : 11Bunun ortas1, kadma bir kadm elbisesi, bir bR§ ortiisii, bir 
~af§af ve kadtrun evde giyecegi bir el'bise (cilbab) verilmesidir deyip 
«§iireyh 500 (dirhem?) verirdi.» diye devam etmi§tir. 

Abdiirrezzak, Ma'mer'den rivayetle Eyyub ibn Sirin'in hizmet~i, 
ya da nafaka (yiyecek), ya da elbise verdigini 80ylemektedir. Yine Ab
diirrezzak §oyle der :Hasan ibn Ali onbin (dirhem?) verirdi. Rivayete 
gore bir kadm §oyle demi§ti : Aynlan bir sevgiliden ne az bir fayda. 

Ebu Hanife'ye gore; kan-koca, kadma verilecek §eyin miktannda 
anla§madiklan takdirde erl~egin, mihr..J misl'in yansm1 vermesi gere
kir. 

§afii de yeni gorti§tinde ~oyle demektedir : Koca, fayda denebile
cek §eyin en azmdan ba§ka belli bir miktar vermeye mecbur edilemez. 
Bana gore kadma verilecek $eyin en azt kadmm namazda giyebilecegi 
bir §eyin ona verilmesldir. ~afii es}:i gorii§iinde ise $6y1e demekteydi: 
uKadma verilecek §eyin miktan konusunda bir §ey bilmiyorum; §U ka
dar var ki otuz dirhem vermesi bana gore gtizeldir.» 

Bu konuda alimler de ihtilaf etm~lerdir. §oyle ki: 

Faydaland1rma, her bo~anan kadm i~in gerekli midir; yoksa ken
disine mehir ta'yin edilmemi$ ve kendisiyle temasta bulunulmanu§ 
kadm i~in mi gereklidir? Bu konudaki gorti§ler §Oyledir: 

1 - c<BO§anan kadmlar ic;in uygun §ekilde g~imlerini saglamak 
vard1r. Bu, miittakiler i~in bir vazifedir.)) (Bakara, 241) 
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((Ey Peygamber, e§lerine de ki: «Eger dtinya hayatm1 ve stislc.:rin i 
tiyorsamz gelin size bagi§ta bulunaYJ.m ve gtizellikle sallvereyim .)) 

Ahzab, 28) ayetleri hiikiimlerinin umumi olrnas1 sebebiyle, her bo;;:a 
nan k·achm faydaland1rma gereklidir. ikinci ayet-i kerime Rasulullah 

s.a .) m hammlan hakkmda olup hepsine de mehir ta'yln edilmic§ ve 
endileriyle temasta bulunulmu§tu. Bu gorti§ Said ibn Ctibeyr, Ebu' 

1-Aliye ve Hasan el-Basri'ye aittir. Bu gorti§, aym zarnanda ~afii'nin 
i kavlinden birisidir. Bazllan bu gorti§tin, ~afii 'nin yeni ve sahib 

orii§ii oldugunu soylerler. 
2 - «Ey iman etrni§ olanlar, rnti'rnin kadmlan nikahlay1p sonra 

onlarla temasta bulunrnadan once 'bo§adigmizda, art1k onlar i<;in iddet 
sayrnamza ltizum yoktur. Kendilerini g€~indirin ve giizellikle serbest 
b1rakm.» (Ahzab, 49) ayetine gore; kendilerine mehir ta'yin edilen 
ve temasta bulunulmadan bo§anan kadmlan faydalandmna gerekir. 

~u'be ve 'ba§kalan .. . Said ibn Miiseyye'b'den rivayetle §Oyle derler : 
A.hz&b suresindeki 49. ayet Bakara suresindeki bu ayeti neshetmi§tir. 

Buhari Sahih'inde Se'hl ibn Sa'd ve Ebu Useyd'den rivayet eder ki, 
onlar §Oyle derni§lerdir : «Rasulullah (s.a.) ~tirahbil'in ·k1z1 Umeyme 
ile evlendi. Umeyme Rasulullah (s.a.) m yamna konuldugunda Efen
dimiz elini ona uzatti o da puncta~. hO§la:Qm,adi, . Bunun tizerine Rasu
lullah Useyd'e Umeyme'nin · tecriz edilmesini (<;~yi'zinin ha2arlanmasi
ru) ve kendisine rnavi iki elbise giydirilmesini ernretti. 

3 - ~ayet rnehir ta'yin edilmemi§ ve kendisiyle temasta bulunul
mami§ (dtihul vaki' olrnarnt§) sa boyle bo§anan kadmm faydalandml
masi gerekir. Eger dtihul vaki' olmU}Sa, kadma mehir ta 'yin edilme
mi§Se rnehr-i misil; eger mehir ta'yin edilmi§ ve diihuldan once bo§a
mi§Sa ta'yin edilen mehrin yans1, eger diihul vaki olmu§Sa ta'y.in edilen 
mehrin tamamm1 ·kadma verrneik gerekir. i§te bu (rnehir) faydalan
maya mukabildir. Kendisi faydalandmlacak kadm, kendisine mehir 
ta'yin edilmemi§ ve diihUldan once bo§anmi§ oland.tr. Faydalandirma
nm vacib oldugunu bildiren bu ayet-i kerime'nin deHilet ettigi an
lam budur. Bu, ibn Orner ve Mticahid'in kavilleridir. 

Dtihulden once ve kendisine mehir ta'yin edilmeksizin a.ynlan ka
dmlann du~mda her bO§anan kadmm faydalandmlmasmm rniistehab 
oldugu gorii§tinde olan alirnler de vard1r. Bu, reddedilmi§ bir gorti§ ol
mayip Ahzab suresindeki <<tahyirl> ayeti de buna hamledilmektedir. 
i§te bunun i<;indir ki Allah Tealii : «~u kadar var ki zengin olan kud
retince, darda olan . da halince ma'ruf bir fayda ile onlan faydalandil·
m::.ll. Bu iyilik edenlerin iizerine bir ·bor<;tur. l) Ve I(Bo§anan kadmlar 
H;in uygun §ekilde ge<;imlerini saglamak vardtr. Bu, mtittakiler ic;in 
bir vazifedir. )> (Bak.ara, 241) buyurrnaktadir. 
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Alimlerden; faydalandumamn mutlak olarak mtistehab oldugu
nu soyliyenler de var<hr. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Kesir ibn §ihab' 
m ... §a''bi'den rivayet ettigine gore, ona faydaland1rmayi konu ede
rek «§ayet koca faydaland1rma·zsa bu sebeple hapsedilir mill diye sor
dular. §a'bi : «§u kadar var ki, zengin olan kudretince, darda bulunan 
da halince ma'ruf bir fayda ile onlan faydaland1rmah.)) ayetini okudu 
ve §oyle dedi: Allah'a yemin ederim ki, bu konuda kocay1 hapseden 
kimseyi gormedim; §ayet vacib olsaydl kadllar bu konuda kocalan 
hapsederlerdi. 

237 - Bir mehir kestiginiz takdirde temas etmeden on . 
ce onlan boQarsan1z; kestiginiz mehrin yans1 onlannd1r. 
Meger, kendileri bagiQlamiQ, veya nikah diigiimii elinde 
bulunan kimse bag1Qlam1Q ola; bagi~lamaniz takvaya da
ha yak1nd1r. Aran1zdaki fazileti unutmaym. Siiphesiz Al
lah yapbg1n1z ~eyleri gorendir. 

Her Zaman Ol~ii, Fazilet Olmabdu 

Bu ayet-i kerime faydalandirmamn bundan onceki ayet-i kerime' 
nin delalet ettigi konulara mahsU.s olduguna i§aret etmekted:r. Zira bu 
ayet-i kerime; mehir ta'yin edilen zevcesini duhuldan once bo§ayan 
kocanm, ona ta'yin edilen mehrin yansm1 vermesini vacib kilmakta
dir. §ayet bu verilenin dl§mda 'ba§ka bir faydaland1rma daha vacib ol
saydi 'bu ayet-i kerime'de b~yan edilirdi. Kaldt ki, faydalandirma ayeti 
ile hemen yan yana gelmi§tir. Allah en iyi bilir. 

Bu durumda mehrin yansmm bo§anan kadma verilmesi konusun
da alimler icma' etmi§lerdir ve 1bu konuda aralarmda herhangi bir 
gorU.§ aynhg1 yoktur. Koca kansma mehri ta'yin etmi§ ve onunla te
masta 'bulunmadan once aynlmi§sa ta'yin edilen mehrin yansm1 ka
dma vermek vacipt ir. §u kadar var ki, k~a kanst ile ba§ba§a kalmi§ 
ve temas etmemi§Se bu durumda mehrin tamamm1 vermesi guzel olur. 
Bu, u~ imama go~edir. imam §afii'nin de eski goru§u boyled ir ve Hu-
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lefa-i RA§iclin de boyle hUkmetmi§lerclir. Ama ~afii der ki : Bize Miis
lim ibn Halid ... ibn Abbas'tan rivayet etti ki; o bir kadmla evlenen~ 
sonra onunla yalmz kahp kendisiyle temasta bulunmadan onu bo~a
yan birisi (hakkmda §Oyle dedi: Mehrin yansmdan ba§ka kadma ve 
rilecek bir §ey yoktur. <;unku Allah Teall : «Bir mehir kestiginiz tak
dirde temas etmeden once onlan bo§arsamz; kestiginiz mehrin yar1s1 
onlarmd1r.» buyuruyor. ~afii: <<Ben de bununla fetva veriyorum» de
mi§tir. Ve bu, kitabm zahiridir. Bu gorti§ ibn Ebu Talha hadisinde 
ibn Abbas'tan da rivayet edilmi§tir. 

ibn Ebu Talha, Allah Teala'mn «Meger kendileri vazge~mi§ olalar.)) 
ayeti hakkmda ibn Abbas'm §Oyle dedigini zikreder : ccMeger, bo§anan 
kadmlar haklanndan vazge~mi§ olalar.» 

imam Ebu Muhammed ibn Ebu Hatim §Oyle diyor : ~ureyh, Said 
ibn Museyyeb, ikrime, Mucahid, ~a'bi, Hasan, Nafi, Katade, CAbir 
ibn Zeyd, Ata. el-Horasani, DahhAk, Zuhri, MukAtil ibn Hay}ran, ibn 
Sirin, Rebi' ibn Enes ve Stiddi'den de bunun benzeri rivayet edil
mi§tir. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi bunlara muhAlefetle Ayeti §OY· 
Ie a~1klamaktad1r: <<Meger erkekler vazg~mi§ olalar.)) Ancak bu, §az 
bir gOrU§ olup bu gorti§e uyan olmaml§tlr. i·bn Ebu Hatim'in sozu bu
rada bltiyor. 

Allah Teala: ccVeya nikah dtigtimu elinde bulunan kimse bagl§· 
laml§ ola.» 'buyurmaktad1r. 

ibn Ebu Hatim der ki: ibn Lehia ... Amr ibn ~uayb'm babasm
dan, o da dedeslnden rlvayet etti ki RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
«Nlkah dugumumin sahlbi, kocad1r.» 

Bu hadisi ibn Merduyeh ve ibn Cerir de Abdullah ibn Leyhia'ya 
varan senedlerle musned olarak rivayet etmi§lerdir. En . iyisini Allah 
bilir. 

!bn Ebu Hatim dlyor ·kl: Blze Yunus ibn Ha,bib .. . tsa ibn As1m' 
dan rivayet etti kl; tsa ibn As1m §Oyle demi§ : :;;ureyh'ln §Oyle dedi
gini i§ittim: Ali ibn Ebu Talib bana nikah dugumunu elinde bulun
durandan sordu. Ben de ona: 0, kadmm velisidir, dedim. Ali (r.a.) : 
Ha11r, o kocad1r, dedi. ibn Ebu Hatim §Oyle devam ediyor: Kendisin
den nakledilen rivayetlerden birinde ibn Abbas, Ctibeyr ibn Mut'im, 
Said ibn Museyyeb iki kavlinden birinde ~ureyh, Said ibn Cubeyr, 
Mticahid, :;;a'bi, ikrime, Nafi, Muhammed ibn Sirin, Dahhak, Muham~ 
med ibn Ka'b el-Kurazi, Cabir ibn Zeyd, Ebu Miclez, Rebi' ibn Enes, 
iyaz ibn Muaviye, Mekhul ve Mukatil ibn Hayyan'dan gden riyayet
lere gore nikah dugtimunu elinde bulunduran ki§i, kocad1r. 

Ben de derim kl: Bu gorti§, ~afii'nin iki kavlinden yeni olamd1r. 
Ebu Hanife ve arkada§larmm, Sevri'nin, ibn ~ubrume'nin ve Evzai' 
nin mezhepl~ri de ooyledir. !bn Cerir de bu gorti§u tercih etmi§tir. 
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Nikah diigumiinii elinde bulunduran ki§inin koca oldugu gorii§ii· 
niin dayanag1 §Udur : Nikahl akdetme, saglamla§tlrma ve bozma ko
canm elindedir. Veli, velisi oldugu kadmm malmdan ba§kasma bir 
§ey veremedigi gibi, mehirde de durum ayrud1r. 

Nikah diigiimiinii elind.e bulunduran ki§inin kim olduguna dair 
ikinci gorii§ §oyledir: 

ibn Ebu Hatim der · ki; ·bana babam... ibn AbbAs'tan rivayet etti 
ki o Allah'm nikah diigiimiinii elinde bulunduran ki§i olarak zikret
tigi kimse hakkmda §Oyle demi§tir: Bu ki§i, kad1run ya babas1, ya 
erkek !karde§i, ya da kad1run ancak kendi izniyle nikahlanabilecegi 
k.i§idir. 

Alkame, Hasan, Ata, Tavfus, Ziihri, Rebia, Zeyd ibn Eslem, ibra
him el-Nehai, -iki kavlinden birinde- ikrime, -iki kavlinden bi
rinde- ve Muhammed ibn Sirin'den rivayet edildigine gore, nikah 
diigiimiinii elinde •bulunduran ki§i (kad1run) velisidir. 

imam Malik ve eski gorii§iine gore ~afii'nin kavillert de boyledir. 
Bu gorii§iin kayn~ §Udur: Kadm1 lrocaya kazandtran velidir, o hal
de -kadmm diger mallanrun aksine- mehir uzerindek.i tasarruf 
hakk1 da veliye ait olmahdtr. 

· ibn Cerir diyor ki : Bize Said ibn Re'bi' er-Razi... ikrime'den 11-
vayet etti ki o §oyle demi§tir : Allah bagt§lamaya izin verdi ve bunu 
emretti. Eger kadm 1bag1§larsa onun bu bagt§lamasi g~erli olur. Ama 
kadm 'bu ·konuda dmri davrarursa (onun yerine) velisi bagt§lar ve 
velinin bu bagt§lamast g~erli olur. 

Bu gorii§ rii§diine ermi§ de olsa velinin bagt§lamasirun sahih ol
masmt gerektirir ki bu gorii§ ~iireyh'den rivayet edilmi§tir. Fakat ~a'bi 
bunu kabul etmemektedir. Sonra bu gorii§ten donmi.t§ ve nikah diigii
miinii elinde bulunduranm koca oldugunu soylemi§tir ki bununla ifti
har ederdi. 

A.llah TealS. : ((Bagt§lamantz takva'ya daha yakmdlr» buyuruyor. 
ibn Cerir'in baztlanndan rivayetle soyledigine gore burada hitap hem 
erkeklere hem de kadmlarad1r. Yine 11m Cerir'in Yunus kanahyla .. 
ibn Abbas'tan rivayetine gore, o bu ayet hakkmda §Oyle demi§tir : 
dun ve kocadan takvaya en ya!km olam bagt§layan<hr.» Bu go~ 
~a'bi ve ba§kalanndan da rivayet edilmi§tlr. 

Miicahid, Nehai, Dahhak, Mukatil ibn HayyAn, Rebt' ibn Enes 
ve Sevri §oyle diyorlar : Burada:ki · i.tstiinlii'k (faztlet) ya kadlrun meh
rinin yansm1 bagt§lamast ya da erkegin mehri tam olarak (yansml 
detil) vermesidir. i§te bunun it;indir ki Allah TealA : ((Araruzdaki fa
zileti (iyiligi ve lhsam) unutmaym)) ·buyurmaktadtr. Bu at;tklama 
Said'e aittir. 

Dahhft.k, Katade, Siiddi ve Ebu VA.il ayetteki fazileti iyilik olarak 
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anlamakta ve §Oyle a~1klamaktachrlar : ((iyiligi ihmal etmeyin ve ara
mzda bunu kullamn (birbirinize iyilik edin) .>> 

Ebu Bekr ibn Merduyeh §Oyle diyor : Bize Muhammed ibn Ah
med ibn tbrahim ... Ali ibn Ebu Talib'den rivayet etti ki, Rasulullah 
(s.a.) §Oyle buyurdular: insanlann ba§ma oyle bir stkmtlh bir zaman 
gelecek ki, mu'min ki§i elinde olana sims1k1 sanlacak ve fazileti (iyi
ligi) unutacak. Halbuki Allah Teala: ((Aramzdaki fazileti unutmaym)) 
buyurmaktadir. Kottiler o kimselerdir ki zor durumda olan ki§ilerle 
ali§-veri§ yaparlar ( onlann mallanm ahrlar). Halbuki Allah RasUlu 
(s.a.) zor durumda bulunan lki§iden bir §ey satm almayi (onunla 
ah§-veri§ yapmay1) ve i~inde aldatma olan all§-veri§i yasaklami§tlr. 
~ayet sende ,bir hay1r varsa onu ·karde§ine de gotur, onun helakine 
bir helak de sen katma. Zira musluman mtisltimanm karde§idir; onu 
uzmez ve onu mahrum etmez. 

Sufyan, Ebu Harun'dan rivayetle §oyle diyor: Avn ibn Abdullah 
Kurazi'nin meclisinde gordum; Avn hadis rivayet ediyor ve aglamak
tan sakallan dagll1yordu. 0 §Oyle diyordu : Zenginlerle birlikte oldum; 
onlar1 gtizel elbiseler ve glizel kokular i~inde, guzel binitleriyle gordu
giim zaman aralannda en ~k iiztilen ben oldum. Fakirlerle birlikte 
oturdum ve onlann yamnda kendimi rahat hissettim. ~oyle devam 
etti : «Aramzdaki fazileti unutmaym.n kendisine bir dilenci gelen ki§i 
eger yamnda ona verecek bir §ey yoksa ona dua etsin. 

Bu hadisi ibn Ebu HAtim rivayet etmi§tir. 

Allah Teala: cc~iiphesiz ki Allah yaptlgmtz §eyleri gorendir.>> bu
yuruyor. Sizin i§lerinizden ve durumlanmzdan O'na hi~ bir §ey 'izll 
kalmaz ve Allah her iyi arne! i§leyenin mukafatm1 verir. 

·~ .•. ~, (~" ~ -·~i» \ J J .. ....... ; ~\\; \~\, ........ ~\~\',~:.' 
~~... . .. , .......... 'Y'..J.J '.J'" ~'J"-i lS ~ 

~~W')ti~~~~\\]fo~~ ~:~~....'~~;,~~ 
238- Namazlara ve orta namaza devam edin. Ve.Al

lah'In divan1na hu~u· ile durun. 

239 - Eger korkarsaniZ yaya .veya binmi~ . olarak ki
hn. Emin oldugunuz vakitte de Allah'In size bilmediginiz 
~eyleri ogrettigi ~ekilde Allah'! zikredin. 
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Orta Namaz - Korku NamaZI 

Allah TeAla bu ayet-i kerime'de namazlarm vakitlerinde eda edil
mesini emrediyor. Namazlann §artlanna riayet edip vakitlerinde .kll
maya dikkat edilmesi belirtiliyor. Nitekim Buhari ve MU.slim'de ibn 
Mes'ud'dan rivayet edildigine gore, o §oyle demi§tir: 

Raslllullah (s.a.) a : Amellerin hangisi en afdaldtr? diye sordum. 
Efendimiz: Vaktinde kthnan namazdtr» buyurdular. Ben: Sonra han
gist? diye sordum. 0: ((Allaih. yolunda cihaddtr>> buyurdu. Ben yine: 
Sonra hangisi? diye sordum. Efendimiz: ((Anne babaya iyiliktir» bu
yurdular. ibn Mes'ud §oyle devam etti : Bunlan bana Allah Raslll\1 
haber verdi; eger art1rmasm1 isteseydim bana artmrd1. 

Imam Ahmed §oyle diyor: Bize Yunus ... O'mmu Ferve'den -ki o 
Raslllullah (s.a.) a biat eden kadmlardandi- rivayet etti ki, o Rasu
lullah (s.a.) m amelleri zikrettigini i§itmi§ti. Rasulullah (s.a.) §oyle 
buyurdular : ((Amellerin Allah'a en sevgili olam namazm ilk vaktin
de ·ktlmamdlr. ,, 

Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizi de rivayet etmi§lerdir. imam 
Ahmed sonra §oyle der : Bu hadisi sadece el-Omeri tariktyla blliyo
rl.l} ki 0 da hadis ehli katmda kuvvetli bir ravi degildir. 

Allah Teala namazlar ic;inde orta namazm uzerinde daha fazla 
durmaktadtr. Selef ve halef alimleri orta namaZin hangi namaz ol
dugu konusunda ihtil8.fa dii§rn\i§lerdir. Bu namazm sabah namaz1 
oldugu soylenmi§tir. Bu gorii§ Malik tarafmdan Muvatta'mda Hz. 
Ali ve Ibn Abbas'a dayanan senedlerle rivayet edilml§tir. 

Hft§eym, ibn Uleyye, Ounder, ibn Ebu Adiyy, Abdiilvehhlb ve 
eureyk ile ba§kalan Avf el-A'rabi'den, o da Ebu Reel el-Utlridi'den 
rivlyetle §oyle demi§lerdir : Ebu Reel diyor ki : ibn Abbas'm arka
smda sabah namaz1 ktldtm; Kunut yaptl ve iki ellerini kaldtrdt, sonra 
§oyle dedi : Allah'm huzi\runda hu§u' ile durmam1zm emredildigi or
ta namaz i§te budur. 

Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§tir. Yine ayru hadis, A vf tarafmdan 
Ibn Abbas'a dayanan bir senedle rivayet edilmi§tir. ' 

ibn Cerir der ki: Bize Ibn Be§§B.r . .. ibn Abbas'tan rivlyet etti 
kl, ibn Abbas, Basra camiinde sabah namazm1 klld1, riiku'dan once 
kunllt yapt1 ve : Allah Teala'nm kitabmda (mamazlara ve orta namaza 
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devam edin ve Allah'm divamna tam hu.~u· ile durun>; buyurarak zik
retmi§ oldugu orta namaz i§te budur, dedi. 

Yine ibn Cerir diyor ki: Bize Muhammed ibn isa ... Ebu'l-Aliye' 
den rivayet etti ki o §Oyle demi§ : ((Basra'da Abdullah ibn Kays'm ar
kasmda sabah namaz1 kild1m. Rasulullah (s.a.) m ashabmdan ya
mmda duran bir adama : Orta namaz1 hangisidir? diye sordum. 0 da : 
c<Bu namazdir» diye cevap verdi. 

ibn Cerir der ki; bize ibn Be§§ar... Cabir ibn Abdullah'tan nak
letti ki; o, orta namaz sabah namaZidir, demi§tir. Bunu ibn Ebu Ha
tim, ibn Omer'den, Ebu Umame'den, Enes'ten, · Ebu'l-Aliye'den, Ubeyd! 
den, Ata'dan, Mi.icahid'den, Cabir ibn Zeyd'den, ikrime'den, Rebi' ibn 
Enes'ten nakletmi§tir. ibn Cerir de Abdullah ibn ~eddad'dan rivayet 
etmi§tir. 

im!m ~afii <<Ve Allah'm divamna tam hU§ll ile durunl) ayetini de
lil getirmek suretiyle bu namazm sabah namaz1 ve Kunut'un da sa
bah namazmda o1dugunu soylemektedir. Bu konuda baz1lan §Oyle 
derler : Sabah nama.z1 orta namaz1d1r. Zira o (seferde) kiSaltllmaz ve 
yine sabah namaz1 dort rek'ath olup da k1saltllan iki namaz arasm
dadir. 

Sabah namazi orta namaz1d1r. <;i.inki.i o k1raetin cehri oldugu iki 
narnai ile lnraetin gizli oldugu iki gi.indiiz namazmm ortasmdad1r, 
denllmi§tir. 

Orta namazmm ogle · namaz1 oldugu da soylenmi§tir. Ebu Davud 
Tayalisi Miisned'inde der ki : Bize i'bn Ebu Zi'b ... Zi.ihre ibn Ma'bed' 
den rivayet etti ki o §Oyle · demi§ : Biz Zeyd ibn Sabit'in yanmda 
oturuyorduk. "'same'ye haber gondererek kendisine orta namlZI sor
dular o da: Orta namaz1, ogle namaz1d1r; Rasulullah (s.a.) onu SI

cakta k1lard1, diye cevap verdi. 
Ahmed tbn Han bel diyor ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer .. . Zeyd 

ibn SA:blt'ten rivayet etti ki, 0 §Oyle demi§tir: C<RasUlullah (s.a.) ogle 
namazm1 s1ca:kta kilardi. 0, ashabma bundan daha ag1r gelen bir na
maz klldirmaini§ti. Bunun i.izerine: 11Namazlar ve orta namaza devam 
edin ve Allah'm divA.mna tam hu§ll' ile durun.>> ayeti nazil oldu. Ve §OY
le devam etti : ((Ondan once de sonra da iki namaz vardir.>, Bu hA
disi Ebu Davud da SO.nen'inde ~u'be'den rivayet etmi§tir. 

Yine Ahmed lbn Hanbel dlyor ki: Blze Yezid ... Zeberk!n'dan ri
v!yet etti : Zeyd ibn S8.bit KureY§'den bir gruba ugrad1. Kurey§liler 
kendisine iki kole gondererek orta namaz1 socdular. 0 : ((Orta na
mazl ikindi namaz1d1r» dedi. KureY§lilerden ikisi kalkarak ona sor
dular. 0 da: ((0, ogle namaz1d1r>> diye cevap verdi. Bu iki ki§i daha 
sonra "'same ibn Zeyd'e giderek ona sordular. Usame: <<0, ogledir; 
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Rasulullah (s.a.) ogleyi s1cakta k1lard1. Arkasmda ya bir saf ya da 
iki saf olurdu. insanlar ya ogle uykusunda olurlar ya da ticaretlerin
de olurlardi. Bunun iizerine Allah Teala: ((Namazlara ve orta namaza 
devam edin ve Allah'm divanma tam hU§U' ile durunn ayetini indir
di. Rasulullah (s.a.) da: uinsanlar ya bunu terkederler (ogle namazt
na gelmemeyi) ya da evlerini yakanmn buyurdu, dedi. 

Hadisin isnadmdaki Zeberkan, ibn Amr, ibn Omeyye ed-Damri 
olup saha:beden kimseye yeti§memi§tir. Hadisin Urve ibn Ziibeyr ve 
Ziihre ibn Ma'bed'den rivayeti sahihtir. 

~u'be ve Hammam .. . Zeyd ibn Sabit'ten rivayetle onun §oyle de
digini soylerler : 1<0rta namaz1, ogle namaz1dlr.n 

( ........................ ) 
Orta namazm ogle namaz1 oldugu degi§ik rivayetlerle ibn Orner, 

Ebu Said ve Hz. Ai§e'den rivayet edilmi§tir. Bu gorii§ Urve ibn Ziibeyr 
ve A'bdullah ibn ~eddad ibn Had'm gorii§leridir ve Ebu Hanife'den de 
rivayet edilmi§tir. 

Orta namazm ikindi namaz1 oldugu da soylenmi§tir. Tirmizi ve 
Begavi §oyle diyorlar: Bu (orta namazmm ikindi namaz1 olmasi), sa
habenin alimlerinin ~ogunun ve ba§kalarmm kavlidir. 

Kad1 Maverdi : ((Bu, tabiun'un cumhur'unun kavlidirn diyor. 
Hafiz Ebu Orner ibn Abdilberr de ·bu gorii§iin hadis ehlinin ~ogu-

nun kavli oldugunu soylemektedir. · 
Ebu Muhammed ibn Atiyye de tefsirinde bu gorii§iin cumhur'un 

kavli oldugunu soylemektedir. 
H8.f1z Ebu Muhammed Abdiilmii'min ibn Halef ed-Dimyati uKe§f'ill 

-Mugatta Ji Tebyin is-Salat'il-Viistan is.imli eserinde orta namazm; 
ikindi namaz1 oldugunu kesinlikle belirtmekte ve bu gorii§iinii Hz. 

· Orner, Hz. Ali, ibn Mes'ud, Ebu Eyyub, A:bdulla:h ibn Amr, Semure lbn 
Ciindeb, E·bu Hiireyre, Ebu Said, Hz. Hafsa, Hz. 'Ommii Habibe, Hz. 
'Ommii Seleme, ibn Orner, ibn Abbas, ve Hz. Ai§e'den sahih senedlerle 
rivayet etmektedir. 

Ubeyde, ibrahim en-Nehai, Zerr ibn HiibeY§, Said ibn Ciibeyr, ibn 
Sirin, Hasan, KatAde, Dahhak, Kelbi, Mukatil, Ubeyd ibn Meryem ve 
ba§kalan da bOyle fetva verml§lerdir. Bu Ahmed ibn Hanbel'in de mez
hebidir. 

Kad1 Maverdi ve ~afii de bOyle soyleml§lerdir. 
ibn Miinzlr dlyor ki : Ebu Hanife, Ebu Ylisuf ve Muhammed'den 

gelen rivayetlerln sahib olam da budur ve ibn Habib el-Maliki de bu 
gorii§ii tercih etmi§tir. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu gorii§iin deli
line gelince; imam Ahmed diyor ki: Bize Ebu Muaviye ... Ali'den rivA
yet etti ki Rasulullah (s.a.) Ahzab giinii (Hendek muharebesi) §Oyle 
buyurdular : <•Onlar bizi orta namazdan, ikindi namazmdan allkoydu-
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lar. Allah da onlann ·kalblerini ve evlerini ate§le doldursun.n Sonra bu 
namaZI ak§am ve yats1 arasmda k1ldl. 

Hadis, MU.slim, Nesei tarafmdan ... Ali ibn Ebu Talib'e varan se
Iiedlerle rivayet edilmi§tir. 

Hadisi Buhari, Muslim, Ebu Dav~d, Tirmizi, Nesei, Musned, Sunen· 
ve S1hih sahiblerinden bi~ogu muhtelif tariklarla Hz. Ali'ye varan 
senetlerle tahric etmi§lerdir. Hadisi Tirmizi ve Nesei de Hasan el-Basri 
tarik1yla Hz. Ali'den rivayet etmi§ler ve Tirmizi : <~Hasan el-Basri'nin 
ondan hadis i§ittigi bilinmiyor.>> demi§tir. 

ibn Ebu Hatim diyor ki : Bize Ahmed ibn Sinan ... Zirr'den rivayet 
etti ki o §oyle demi§tir: tibeyde'ye, Hz. Ali'ye orta namaz1 sor, dedim. 
0 da sordu ve Hz. Ali §oyle dedi: <~Rastilullah (s.a.) Ahzab gunu <<On
lar bizi orta namaz1, ikindi namaz1m kllmaktan allkoydular. Allah da 
onlarm katbirlerini ve karm1anm ya da evlerini ate§le doldursunn bu
yuruncaya kadar biz onun, sabah namaz1 oldugunu samrd1k.>> 

Hadisi, ibn Cerir Bundar'dan, o da ibn Mehdi'den rivayet etmi§tir. 
Ahzab gunu hadisi, mu§riklerin Rasulullah (s.a.) ve ashabm1 

ikindi namaZim eda etmekten ahk:oymalan sahabeden bir cemaat ta
rafmdan rivayet edilmi§tir ki burada zikri uzun surer. Burada bize ge
rekli olan bu rivayetlerdeki orta namazm ikindi namaz1 olrnas1d1r. 

Bu hadis Muslim tarafmdan ibn Mes'ud ve Berra ibn Azib'e da
yanan senedlerle rivayet edilmi§tlr. 

Bir diger hadis-i §erif'te imam Ahmed diyor ki: Bize AffA.n ... Se
mure'den rivA.yet etti ki Rasulullah (s.a.) : ((Namazlara ve orta nama
za devam edin.n ayetini okuyarak, bu namazm ikindi namaz1 oldugunu 
saylerni§tir. 

( ...... ) 
Bu hadisler bu konuda ihtimali ortadan kald1racak kesinlikte olup 

buna devA.m edilmesi emri de bu hususu peki§tirmektedir. Rasulullah 
(s.a.) Zuhri'nin rivayet ettigi sahih bir hadis-i §erlt'te : <cKim ikindi 
namaz1m ge~irirse sanki ailesini ve mallm terketmi§ gibi olur.n bu
yurmasi da konuyu peki.§tirmektedir. 

Evzai'nin ... Bureyre ibn Husayb'dan rivayet ettigi bir hadis-i 3e
rif'te de Rasulullah (s.a.) §oyle buyurur: ((Bulutlu gunde narnaZI er
ken kihmz. Kim ikindi namazm1 terk ederse ameli bo§a gitmi§ olur.n 
tmA.m Ahmed diyor ki: ((Bize Yahya ibn ish!k .. . Ebu Basra el-OifA.ri'
den rivA.yet etti ki o §oyle derni§tir: <<Rasulullah (s.a.) bize el-Hamiz 
ad1 verilen bir vA.dide ikindi namaz1 klld1rd1 ve : <<Bu namaz sizden ori
cekilere arzedildi de onlar bunu zayi' ettiler. Dikkatli olunuz! Kim onu 
kllarsa ecri iki katma ~1kar1hr. Uyamk olun, siz §ahidi gorunceye ka
dar bundan sonra namaz yoktur.)) buyurdular. 

( ... .... ) 
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imAm Ahmed ibn Hanbel'in rivlyet ettigi bir hadis'i §erif'de .is
hlk... Hz. Ai§e'nin kolesi Ebu Yunus'tan rivayet eder ki o §oyle demi§
tir: Ai§e bana, kendisine bir mushaf yazmarm emretti ve: ((Namazla
ra ve orta namaza devam edin.)) ayetine ula§mca bana haber ·ver, dedi. 
Bu ayete varmca kendisine ha<ber verdim. Bana §U §ekilde yazdm:h : 
((Namazlara ve orta namaza, ikindi namazma devA.m edin ve Allah'm 
divanma tam hu§u' ile durun.)) Sonra §Oyle dedi : ((Bunu, Rasulullah 
(s.a.) dan i§ittim.1> 

MU.slim de Yahya ibn Yahya'dan ... MA.lik'in isnad1yla aym ha
disi rivlyet etmi§tir. ibn Cerir diyor ki: Bize ibn el-MiisennA. ... Urve'
den rivlyet etti ki, 0 §Oyle demi§tir: (Bu ayet) Ai§e'nin mushafmda 
((namazlara ve orta namaza devam edin. Bu ikindi namaz1d1r.>> §eklinde 
idi. 

ibn Cerir, Hasan el-Basri tarikl ile RasUlullah (s.a.) m ayeti bu 
§ekilde okudugunu rivayet etmi§tir. . 

imam Malik de Zeyd ibn Eslem kanahyla Amr lbn Rati'den riva
yet ediyor ki Amr ibn Rafi §oyle demi§tir: ((RasUlullah (s.a.) m zev
cesi Hafsa i~in bir mushaf yaz1yordum, Qana : ((Namazlara ve orta na
maza devam edin» ayetine geldiginde haber ver>> dedi. Ben de bu A.yete 
geldigimde kendisine haber verdim. Bana §oyle yazcbrdi: ((Namazlara 
ve orta namaza; ikindi namazma devlm edin. Ve Allah'm divlmna tam 
hu§u' ile durun.» Hadisi Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali kanahyla ... 
Omer lbn NA.fi'den rivayet eden Muhammed ibn ishak'm rivayetinde 
§U ilave vardlr: <<Hz. Peygamber'den ezberledigim gibi.>> 

( ...... ) 
Orta namazm ak§am namaz1 oldugu da soylenmi§tir. Bu gorii§ 

tbn AbbA.s'tan ibn Ebu Hatim tarafmdan rivayet edilmi§tir; ancak is
nAdl ·§iiphelidir : ibn Ebu Hatim, babasmdan o da... ibn AbbAs' tan ri
vAyet ediyor ki : 0, <<Orta namaz, ak§am namaz1dlr>> demi§tir. 

Bu gorii§ ibn Cerir tarafmdan Kabisa ibn Zueyb'den rivAyet edil
mi§tir. 

Farkh rivayetleri olmakla birlikte, ayru gorft§ KatAde'den de riva
yet edilmi§tir. Bu gorU§un tevcihi §Oyledir : Ak§am namaz1, dort ve lki 
rek'A.tll namazlann ortasmdad1r, farz namazlar i~inde tek rek'A.tli olaru 
da odur ve faziletlne dAir hadis-i §erifler vA.rid olmu§tur. Allah en iyi 
bllir. 

. Bir goru§e gore de; orta namaz yats1 namaZ1d1r. Ali ibn Ahmed 
el-Vahidi me§hur tefsirinde bu goru§u tercih etmi1tir. 

Orta namaz be§ vakit namazdan birisidir. Nas1l kadir gecesi bir 
sene, ya da bir ay, ya da Ramazan'm son on gftnunde gizlenmi~ bu 
da be§ vakit namaz i~inde gizlenmi§tir, diyenler de olmu§tUr. Bu soz 
Said ibn el-M\iseyyeb, Kid1 ~iireyh, ibn Omer'in kolesi Nafi ve Rebi' 
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ibn Hay§em'den rivayet edilmi§tir. Aym gorii§ Zeyd ibn Sabit'ten de 
nakledilmi§ olup imam'iil-Harameyn el-Ciiveyni el-Nihaye'sinde bu 
g6rii§ii tercih etmi§tir. 

Orta namazm b~ vakit namazm toplam1 oldugu da soylenmi§ olup 
bu gorii§ ibn Omer'den ibn Ebu Hatim tarafmdan rivayet €dilmi§tir. 
Ancak bunun da s1hhati §iiphelidir. Gariptir ki bu gorii§, Mavera'ill
Bahr (?) imam1 ~eyh Ebu Amr ibn Abd'iil-Berr en-Nemiri tarafmdan 
da tercih edilmi§tir. 

Ebu Amr bu gorii§ii incelemesinin geni§ligi ve htfzma ragmen hak
kmda ne kitapta, ne siinnette, ne de eserde bir delil olmaks1zm tercih 
etmi§tir. 

Orta namaz hakkmdaki diger gorii§ler stras1yla §oyledir : 
Orta namaz; yats1 ve sabah namazland1r. 
Cemaatle k1lman hamazd1r. 
Cum'a namaz1d1r. 
Korku namaz1d1r. (Salat'iil-Havf) 
Ramazan Bayram1 namaz1d1r. 
Kurban Bayram~ namaz1d1r. 
Vitir namaz1d1r. 
KU§luk namaz1d1r. 

Baz1 alimler de ellerindeki deliller muhte1if olup birini digerine 
tercih edemedikleri i~in bu konuda gorii§ beyan etmemi§lerdir ve bir 
gorii§ iizerinde icma' vaki' olmaml§br; bil'akis sahabe devrinden bugii

_ne kadar konu miinaka§ah olarak devam edegelmi§tir. 

ibn Cerir der ki : Bana Muhammed ibn Be§§ar. . . Said ibn Miisey
yeb'den rivayet etti ki o §6yle demi§tir: C<Rasulullah (s.a.) m ashab1 orta 
namaz konusunda boylece ihtilath idiler, ve o parmaklanm birbirine 
g~irdi. Bu gorti§lerin hepsi de bir oncekine nazaran zay1fbr. Ancak 
miinaka§aya medar olabilecek gorii§ler sabah ve ikindi namazlarmda 
toplanmaktad1r. Orta namazm ikindi namaz1 oldugu konusunda sUn
net sabit olmu§ ve gorii§le1· o noktada taayytin etmi§tir. 

<l~afii'nin Faziletleri» kitabmda imam Ebu Muhammed Abdurrah
man ibn Ebu Hatim el-Razi rivayet eder ki: imam ~afii §Oyle demi§: 
SOylediklerimin hepsi §U kadardlr: Rasulullah (s.a.) dan §U benim soy
ledigimin aksi varid ise Rasulullah (s.a.) m hadisi daha evlad1r onu 
allmz ve beni taklid etmeyiniz. 

Rebi', Za'ferani ve Ahmed ibn Hanbel de ~atii'den bOyle rivayet 
ettiler. ~afii'den naklen Musa Ebu'l-Velid ibn Ebu Carut §oyle dedi : 
Hadis sahih olur ve ben bir ooz soylemi§ olursam ben soztimden doniip 
bu hadisi· §erifi soyleriitl. Bu, imam ~afii'nin lbtiyiikliigtine ve emane-
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tine delalet eder. Nitekim karde§leri olan diger imamlar da aym §eyi 
yapm1§lard1r. Allah cumlesine rahmet eylesin ve hepsinden raz1 olsun. 

Buradan hareketle Kadi el-Maverdi, ~afii mezhebinin yeni goru
§tiyle ba§kalanmn goru§une gore orta namaz sabah namaz1d1r, denil
mi§se bile orta namazm ikindi olduguna dair hadislerin Sihhatine bi
naen §afii mezhebine gore orta namazm ikindi namaz1 oldugunu ke
sinlikle belirtmektedir. 

§afii mezhebinin muhaddislerinden bir grup ;bu konuda Kadi MA
verdi'ye uymu§lardir. Ancak §Afii mezhebinin fakihlerinden, §Afii mez
hebine gore orta namazm ikindi oldugunu kabul etmeyip te<k bir kavil 
uzere onun sabah namaz1 oldugunu soyleyenler de vard1r. 

Maverdi diyor ki: Bu mes'·elede iki kavli de rivayet edenler vardu. 
Bu konudaki miinaka§alarm ve cevaplarm yeri ba§ka blr yerdir. 

Biz bu konuyu ba§h ba'§ma ba§ka bir yerde ele ald1k. Hamd ve minnet 
Allah'ad1r. 

Allah Teala : ((Ve Allah'm divaruna tam hu§u' ile durun» buyur
maktadir ki kul Allah'm huzurunda zelil ve kendini al~ak gorerek dur
mahdir. 

Bu emir; namazda uygun dti§medigi i~in kontt§manm terkedilme
sini gerektirir. Bu sebeple Rasulullah (s.a.) namazda iken kendisine se
lam veren Abdullah ibn Mes't1d'un selamma kar§Ihk vermemi§ ve bun
dan dolay1 kendisine ozur 'beyan ederek : <<Muhakka.k ki namazda me§
guliyet vard1r.» buyurmu§tur. 

Mtislim'in sahih'inde ise Rasulullah (s.a.) namazda iken konu§an 
Muaviye ibn Hakem'e §oyle soylemi§lerdir: ((Muhakkak ki namazda 
1nsanlarm sozlerinden olan bir §ey 8oylemek dogru degildir. Namaz tes
bihtir, tekbirdir ve A1lah'1 zikretmektir.>' 

imam Ahmed ibn Hanbel diyor ki: Bize Yahya ibn Said ... Zeyd 
ibn Erkam'dan rivayet etti ki, o §oyle demi§ ·: <<Rasulullah (s.a.) m za
manmda ((Allah'm divanma tam hU§U' He durun.,, ayeti ininceye kadar 
ki§i namazda arkada§Iyla herhangi bir ihtiyac1 konusunda konu§urdu. 
Bu ayette susmakla emrolunduk., 

ibn Mace du~mdaki hadis~iler bu hadisi muhtelif tariklarla ismail'
den rivayet etmi§lerdir, 

Bu hadis; hadis alimlerinden bir gruba gore mu~kildir. <;linkii na
mazda konu§manm Medine-i Milnevvere'ye hicretten once ve Habe§iS· 
tan'a hicretten som·a Mekke-i Mi.ikerreme'de haram k1lmd1gma dair 
ellerinde deliller vard1r. 

Nitekim ibn Mes'ud'dan rivayet edilen sahih bir hadis-i §erif'te ibn 
¥es'ud §6yle demektedir : r1Biz, Habe§istan'a .hicret etmezden once Ra
sUlullah (s.a.) namazda iken kendisine selam verirdik. 0 da selam1llllz1 
ahrd1.)) ibn Mes'ud devam ediyor: <•Habe!]istan'dan dondtigtimiizde Ra-
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sftlqllah (s.a.) a selatn verdim; selarrum1 almad1. Dii§iinmeye ba§lad1m. 
Rastilullah (s.a.) namaz1 bitirip selam verince §oyle buyurdular: <<Na
mazda oldugum i~in selamm1 almad1m. Allah i§lerinden diledigini ihdas 
eder. Namazda iken konu§mamamz da koydugu i§lerdendir.>> . 

ibn Mes'ud ilk miislilman olanlardan ve Habe§istan'a hicret eden
lerdendir. Sonra oradan Mekke-i Miikerreme'ye donenlerle birlikte o 
da donmii§ ve Medine-i Miinevvere'ye hicret etmi§tir. «Ve Allah'm di
vamna tam hu§ll' ile durun._>> ayeti ihtilafstz olarak M3dine-i Miinev
vere'de nazil olmu§tur. Bazllan §6yle diyorlar : Zeyd ibn Erkam (IKi§i 
namazda iken karde§iyle herhangi bir ihtiyac1 konusunda konu§urdu)) 
soziiyle kelamm cinsinden haber vermekte ve ayetten anlad1gt kada
nyla bu ayetin bunu haram ktldtgl neticesini ~tkarmaktadtr. En iyisini 
Allah bilir. 

Ba§kalar1 da §oyle diyorlar : Zeyd ibn Erkam bn soziiyle Medine-1 
Miinevvere'ye hicretten sonra bu olaym orada meydana geldigini kas
tetmektedir ve bu, iki kerre miibah kllmmt§ ve iki kerre haram ktlm
mt§ttr. 

Nitekim ashabtmtzdan bir grup ve ba§kalan bu gorii§ii tercih et~ 
rni§lerdir. Ancak birincisi daha uygundur. Allah en iyisini bilendir. 

Hafiz Ebu Ya'la diyor ki: Bize Bi§r ibn Velid ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayet etti ki, o §Oyle demi§tir: ((Biz namazda iken birbi
rimize selam verirdik. RasO.Iullah (s.a.) a ugrad1m ve ona selam ver
dim. Selamirni almadt. Kendi kendime bu konuda bir §ey (ayet) indi
gini dii§iindiim. Rasulullah (s.a.) namazm1 bitirince §oyle buyurdu : 
((Selam ve Allah'm Rahmeti sana da olsun ey miisliiman. Allah i§lerin
den diledigini koyar (ihdas eder). Siz namazda oldugunuz zaman su
sunuz ve konu§maymtz. '' 

((Eger, korkarsamz yaya veya binmi§ olarak k1hn. Emin oldugunuz 
vakitte de Allah'm size bilmediginiz §eyleri ogrettigi §ekilde Allah'l 
zikredin.ll ayetine gelince : 

Allah Teala kullarma namazlara devam ve namazm erkamna ria
yeti emredip bunu kuvvetlice zikrettikten sonra ki§inin namaz1 mii
kemmel bir §ekilde eda edemeyecegl durumlan zikrediyor ki bu da harp 
ve gogiis ·gogiise muharebe halidir. Allah Teala : (<Eger korkarsamz ya
ya veya binmi§ olarak kllm>> buyuruyor. Binitli ya da yaya bile olsamz 
namaz1 mutlaka ktlm, ister k1bleye donmii§, ister ktbleye donmemi§ 
halde, ama mutlaka ktlm. Nitekim Nafi'den rivayetle Malik ~oyle der : 
ibn Omer'e korku namaz1 soruldugunda onu anlath, sonra §)yle dedi: 
Eger korku bundan da §iddetli olursa namazt ayakta ayaklanmzm 
iizerinde, ya da ister k1bleye kar§I, ister k1bleye donmemi§ olarak binitli 
halde kthmz. 
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N!fi der ki: ibn Omer'in ·bunu Raswullah (s.a.) dan naklen zik
rettigini samyorum. 

Bu hadisi, Buhari de rivayet etmi§tir. Ancak hadisin Iafz1 M\islim'
indir. Bu hadisi Buhari ba§ka bir §ekliyle ibn Ctireyc'den... 0, ibn 
Omer'den, o da Rastllullah (s.a.) dan rivayet etmi§tir. · 

Yine M\islim'in Abdullah ibn Omer'den rivayet ettigi bir hadis-i 
§erif'te ibn Orner §6yle diyor: ((Eger korku •bundan da §iddetli olursa, 
namaz1 binitli ya da ayakta i'ma ile k1lm.)) 

Rastllullah (s.a.) m arefe veya arafat taraflannda bulunan Halid 
ibn Sufyan el-Htizeyli'yi oldtirmek tizere gondermi§ oldugu Abdullah 
ibn Enis, Halid ibn Stifyan ile kar§Ila§tlgmda iklndi namaz1 vaktl gel
mi§ti. Abdullah ibn Enis anlatlr ve §oyle der: «Namaz1 k~Irmaktan 
korktum ve i'ma ile kllmaya ba§ladtm.>> 

Hadisi uzun §ekliyle ve saglam bir isnad lle Ahmed ve Ebu Davtld 
rlvayet ederler. 

Bu, Allah'm kullan tizerindeki ag1rhk ve baglan kaldirmasl kabi
linden olup kullarma tamiDI§ oldugu ruhsatlanndand1r. 

Bu ayet hakkmda ibn Ebu Hatim ... ~ebib ibn Bi§r kanallyla ibn 
Abbas'dan rivayet eder ki o §Oyle demi§tir : Bu ayet, binitli olan hay
varun tizerinde, yaya olan da ayaklan tizerinde namazm1 kllar. 

ibn Ebu Hatim §oyle devam eder : Bu gorti§iin benzeri Hasan, Mti
cahid, Mekhtll, Stiddi, Hakem, Malik, Evzai, Sevri ve Hasan ibn Sallh'· 
den de rivayet edilmi§tir. ~unu da ilave eder: Ne tarafa donerse don
sun ba§l lie i'ma ederek namazl 'kilar. Sonra §Oyle der: Bana babaiDin ... 
Cabir ibn Abdullah'dan rivayetlnde o §oyle dedi: Gogiis gogtise ~ar
pi§malarda ki§i, ytizti ne tar&fa olursa olsun, ba§I ile l'ma ederek na
maz kllsm. Allah Teala'mn: ((Yaya veya binmi§ olarak namaz1mzi ki
lm)) ayetinin meali budur. 

Hasan, Mticahid, Said ibn Ctibeyr, Ata, Atiyye, Hakem, Hammad 
ve Katide'den bunun benzeri rivayet edilmi§tir. 

imam Ahmed; iki ordu gogiis gog\ise ~arpt§tl~ suada bazan korku 
namazmm blr rek'at olarak kllmabllecegi gorii§tindedir. 

Miislim, Ebu Davud, Nesei, ibn Mace ve ibn Cerir'in Ebu Avane 
kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayet ettikleri §U hadis-i !}erif buna deli
let etmektedir : ibn Abbas !}oyle diyor : ((Peygamberinizin diliyle Allah 
Teala namaz1 ban§ta dort, yolculukta iki ve korku halinde bir rek'at 
olarak farz klliDI§tm> 

Hasan el-Basri, Katade, DahhAk ve ba§kalan da bOyle soylemi§· 
lerdir. 

ibn Cerir diyor ki : Bize ibn Be§~ar... ~u'be'den rlvayet ettl ki o 
§oyle demi§tir: Hakem, Hammad ve Katade'ye kill~ k1ll~a vuru§ma 
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suasmda k1hnacak namaz1 sordum. Onlar bu namazm· .bir rek'at ol
dugunu soylediler. Sevri de ayru zatlardan ayru rivayeti rt~letmi§tir. 

Yine Ibn Cerir der ki: Bana Said ibn Amr .. . Cabir lbn Abdullah'
tan rivayet etti ki o : ((Korku namaz1 bir rek'attlr.» derni§tir. 

Bu gorti§ ibn Cerir tarafmdan tercih edilrni§tir. 
Buhari bu konuya ((Muhasara sava§lan ve dti§rnanla kar§tla§tl

mast hallerinde ktlmacak namaz» ba§llgt ile ayn bir bab aytrrnt§tlr. 
Evzai §6yle diyor : Fetih haz1r ise ve namaz ktlmaya gi.i~leri yet

miyorsa herkes kendisi i~in (cemaatle degil) i'ma ile namazm1 ktlsm; 
i'ma ile namaz ktlmaya da gti~leri yetmiyorsa vuru§rna a~tkhk kaza
mncaya ve emin oluncaya kadar namaz1 geciktirsinler ve iki rek'at 
olarak kllsmlar. Eger buna da gti~leri yetmiyorsa bir rek'at ve iki sec
deli olarak ktlsmlar. Eger buna da gti~leri yetmiyorsa sadece tekbir ge
tirmek kafi gelmeyecegi i~in kendilerlni emniyette hissedinceye kadar 
namaz1 geciktirirler. 

Mekhul da bOyle soylemektedir. 
Enes ibn Malik §dyle diyor: Ttister kalesi sava§mda bulundum. 

Ti.ister kalesi fecir aydmlandtgt s1rada ku§atllrnl§ ve harp §lddetlenrni§ 
idi. Mtisli.imanlar namaz ktlamarnl§lar idi. Ancak gun yi.ikseldikten 
sonradtr ki namaz ktlabildik. Namaz k1larken Ebu Musa da bizimle idi 
ve fetih nasib oldu. Enes diyor ki; dtinya ve i9indekiler beni, o namaz 
kadar huzurlu kllmazdt. 

Hadisin lafz1 Buhari'nindir. 
Sonra buna delil olarak Rasulullah (s.a.) m Hendek muharebesl 

gtinti muharebe sebebiyle ikindi namazmt gtine§in batt§ma kadar te'
hir etmesini i~eren hadis ile, Rasulullah (s.a.) m asha.btm Kurayza 
ogullan i.izerine gonderirken : <<Sizden hi~ kimse Kurayza ogullarma 
varmadan ikindiyl kllmasm.» emrini gostermektedirler. Onlardan bir 
kt.srnt yolda iken ikindi namaz1 vakti geldigi i~in namaz ktlrnt§ ve : 
((Rasulullah (s.a.) bu soztiyle bizim htzh gitmemizi kastetrni§tir.)) de
rni§ti. Bazllan da ikindi vakti geldigi halde gtine§ batmcaya ve Ku
rayza ogullarmm mahallesine varmcaya kadar namaz ktlmarnt§lardtr. 
Rasulullah her iki gruba da ktzmarnl§lardl. 

Bu, Buhari'nin bu kavli tercih ettigine delalet eder. 
Cumhur ise bunun tersine olarak §6yle demektedir : Kur'an'da 

Nisa suresinde varid oldugu tizere ve hadis-i §erif'teki §ekliyle korku 
namaz1 Hendek muharebesinde hentiz emrolunmamt§tt. Ondan sonra 
bu emir gelrni§tir. Bu . husus Ebu Said ve ba§kalarmm hadislerinde 
ac;tkc;a gortilmektedir. 

Mekhul, Evzai ve Buhari buna cevap olarak derler ki : .. Korku 
namazmm bundan sonra emredilrni§ olmas1 bunun cevazma mani de
gildir. <;tinki.i bu durum nadir ve .ozel bir durumdur; bunun benzeri 

Te!sir, C. In - F . Ill 
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hailer ve Hz. Omer'in zamamnda Tiister kalesinin fethinde sahabenin 
uygulamas1 bize delil olabilir. Bu olay me§hurdur ve kimse de inkar 
etmemi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala buyuruyor ki; 
<~Emin oldugunuz vakitte de Allah'm size bilmediginiz §eyleri og

rettigi §ekilde» nitekim Allah size .nimetler bah§etmi§, size iman yolu
nu gestermi§, size dunya ve ahirette faydasl dokunacak §eyleri ogret-: 
mi§tir. Bunlan §Ukurle ve zikirle kar§1laym1z. Allah'1 zikredin namaz
larmlZl emredildiginiz §ekilde; ruku', secde, k1yam ve ka'de'lerini tam 
olarak yapmak suretiyle hu§u' ic;:inde k1hmz. 

Nitekim Allah Teala korku namazm1 zikrettikten sonra §oyle bu
yurmaktadlr : 

<~Emniyete kavu§tugunuzda namaz1 dosdogru k1lm. Namaz, §Up
hesiz mu'minler uzerine vakitleri belli bir farz olmu§tur.» (Nisa, 103) 

Korku namaz1 ve nasi! k1lmacag1 konusundaki hadis-i §erif'ler 
Nisa suresindeki; 

((Sen onlarm ic;:inde olup da namazlanm kild1rd1gm zaman.» (Nisa, 
102) ayetinde gelecektir. 

. ~ ~ / ~ 
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240 - ic;inizden vefat edip de e~lerini geride btrakan
lar; bir seneye kadar e~lerinin ev lerinden c;lkanlmayarak 
gec;imlerinin saglanmasm1 vasiyyet etmi~ olmahd1rlar. Sa
yet kendileri c;1karlarsa, artlk onlann ma'nif ~ekilde yapa
caklarlndan dolay1 size mes'uliyet yoktur. Allah, Aziz'dir, 
Hakim'dir. 

241 - Bo~anan kad1nlar ic;in uygun §ekilde gec;imle
rini saglamak vardlr. Bu, miittakiler ic;in bir vazifedir. 

242 - i~te Allah, aklmlZ ersin diye Ayetlerini bu §e
kilde beyan ediyor. 

I 

I 
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Bo§anmamn Kurah 

Bin;:oklan bu ayetin ((Kendi kendilerine dort ay on giin beklerler.l> 
(Bakara, 234) ayetiyle mensuh oldugunu soylemektedirler. Buhari di
or ki: Bize Umeyye ... ibn Zubeyr'den rivayet etti ki o §Oyle demi§tir: 
ir;inizden vefat edip de e§lerini geride birakanlar ... l) ayeti bir diger 

ayetle neshedilmi§tir, nir;in yaz1yorsun da terketmiyorsun? diye Osman 
Ibn Affan'a sordum. 0 : <<Ey karde§imin oglu, ben ondan (Kur'an'dan) 
hir; bir §eyin yerini degi§tirmem.)) diye cevap verdi. 

ibn Zubeyr'in Osman'a bu mes'eleyi sormasmm anlam1 §Udur : 
Bu ayetin hukmu dort ay on gun iddet bekleme ayeti ile kaldinlmi§ ise 
hi.ikmu kaldmlmi§ olmak.la birlikte mushafta b1rakmamn hikmeti ne
dir? Bu ayeti nesheden ayetten sonra mushaftan kaldmlmay1p ibka 
edilmesi onun hukmunun de baki oldugu zanrum vermez mi? 

Mu'minlerin emiri Hz. Osman buna cevap verir ve §Oyle der : <<Bu, 
Tevkifi bir i§tir. Ben bu ayeti kendisinden sonraki ayetle birlikte mus
hafta buldum ve buldugum yere de onu koydum. (yerle§tirdim) >> 

ibn Ebu Hatim diyor ki: Bize Hasan ibn Muhammed ibn Sab
bah ... <<ir;inizden vefat edip de e§lerini geride birakanlar)) ayeti hak
kmda ibn Abbas'tan rivayet etti ki; kocas1 olen kad1t1 nafakas1 ve 
barmdmlmasi te'min edilmek suretiyle kocasmm evinde bir sene ka
lirdi. Bu, miras ayeti ile kaldmld1 ve kocasmm b1raktig1 mirastan se
kizde biri, ya da dortte biri onlara aynldi. 

Sonra §oyle diyor: Ebu M'Usa el-E§'ari, ibn Zubeyr, Mucahid, ibra
him, Ata, Hasan, ikrime, Katade, Dahhak, Zeyd ibn Eslem, Suddi, 
Mukatil ibn Hayyan, Ata el-Horasani ve Rebi' ibn Enes'den rivayet 
edildigine gore bu ayet mensuhtur. 

Ali ibn Ebu Talha tarikiyla ibn Abbas'tan rivayet edildigine gore, 
o §Oyle demi§tir : <<Birisi oliip de kansmi geride b1rakt1gmda kadm 
onun evinde kocanm malmdan nafakasi te'min edilmek suretiyle bir 
sene iddet beklerdi.» Sonra Allah Teala : 

<<ir;inizden olenlerin . geriye buaktiklari e§ler; kendi kendilerine 
dort ay on gun beklerler.» (Bakara, 234) ayetini indirdi. i§te kocas1 
olen kadmm iddeti budur. Ancak kadm hamile ise onun iddeti r;ocu
~u doguruncaya kadardlr. Allah Teala : 

((<;ocugunuz yoksa, sizin biraktiklanmzm dortte biri e§lerinizin
dir. ~ayet r;ocugunuz varsa, b1rakt1klanmzm sekizde biri onlarmdif.l> 
(Nisa, 12) buyurmak suretiyle kad1mn mirasm1 ar;Iklami§, vasiyet ve 
nafakayt kalduml§tir. 

Mucahid, Hasan, ikrime, Dahhak, Rebi' ve Mukatil ibn Hayyan 
bu ayetin Bakara suresi 234. ayeti ile mensuh oldugunu soylemi§lerdir. 

Said ibn MU.Seyyeb'den rivayete gore o, bu ayetin <<Ey iman etmil) 
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olanlar, mu'min kadmlar1 nikahlaytp sonra onlarla temasta bulunma
dan once · b()§adtgmtzda ... )) (Ahzab, 49) ·ayeti ile mensuh oldugunu 
soylemektedir. 

Ben de derim ki: Mukatil ve Katade'den bu ayetin miras ayeti ile 
mensuh oldugu rivayet edilmi§tir. 

Buhari diyor ki : 
ishak ibn Mansur.. . ((i~inizden vefat edip de e§lerini geride bua

kanlar ... ,, ayeti hakkmda Mucahid'in §Oyle dedigini rivayet eder: Bu, 
iddet bekleyen kadmlar hakkmdadtr; onun, kocasl ailesinin yamnda 
iddet beklemesi vacip idi. Allah Teall : ((i~inizden vefat edip de e§le
rini geride b1rakanlar; bir seneye kadar e§lerinin evlerinden ~tkanl
mayarak ge~imlerinin saglanmasmt vasiyet etmi§ olmalldtrlar. ~ayet 
kendileri ~1karlarsa, artik onlann ma'ruf §ekilde yapacaklarmdan do
layl size mes'uliyet yoktur_ ,, (Bakara, 240) ayetini indirdi. Allah Teall 
bu ayet-i kerime ile yedi ay yirmi yedi gece ilavesiyle tam bir sene 
vasiyeti koymu§ oldu. Kadm dilerse kocasmm ailesi yanmda kallr; 
dilerse <;tkar. il}te Allah Teala'mn ... I<Bir seneye kadar e§lerinin ev1e
rinden <;tkanlmayarak ge~imlerinin saglanmasm1 vasiyet etmi§ olma
hdtrlar. ~a yet kendileri <;Ikarlarsa ... Size mes'uliyet yoktur.u ayetinin 
anlam1 budur. iddet ise elbette kadm uzerine vaciptir. 

Buhari, bunun Mucahid'den rivayet edildigini sanmt§tlr. 
Ata, ibn Abbas'm ljoyle dedigini soyluyor: Bu ayet kadmm koca

smm ailesi yamnda iddet beklemesini kaldtrmt§tlr. Kadm diledigi yer
de iddet bekler. Allah Teala'nm: << ... E§lerinin evlerinden ~tkanlmaya
rak ... l> kelammm anlam1 budur. 

Ata diyor ki: ~<Kadm, dilerse kocasmm ailesi yanmda iddet bek
ler ve vasiyet edildigi §ekilde orada kahr. Dilerse Allah Teala'mn <<~a
yet kendileri <;tkarlarsa artlk onlarm ma'ruf §ekilde yapacaklarmdan 
dolayi size mes'uliyet yoktur.>> ayeti geregince ~lkabilir. 

Ata diyor ki: I<Sonra miras ayeti geldi ve kadmm kocasmm evin
de kalmast kaldmldl. Kadm diledigi yerde iddet bekler ve kocamn 
ailesi tarafmdan ev te'min edilmesi de sozkonusu degildir.>> 

Sonra Buhari bu gorii§iin benzerini ibn Abbas'dan musned olarak 
rivayet eder ki Mucahid ve Ata bu goriil}ii tercih etmektedirler. Buna 
gore, bu ayet bir sene sureyle iddet beklemenin --Cumhur'un zanru 
hilatma- - vacib olduguna delalet etmez ve bu ayet, dort ay on gun 
iddet bekleme ayeti ile neshedilmiljtir. Bu ayet-i kerime olsa olsa ka
nlanna kocalarmm vasiyette bulunarak eger onlar da isterlerse oliim
lerinden sonra koca evlerinde tam bir sene banndmlmalarmm saglan
mas~na delalet edebilir. il}te bunun i~indir ki Allah TealS. : <<Vaslyet 
etmilj olmahdtrlar.l) buyurmaktadtr. Yani, Allah sizin onlar hakkmda 
vasiyette bulunmamzt tavsiye eder. 
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Ayet-i kerime'deki ( ~ J ) kelimesinin «Onlara vasiyette bu
lununuz» manasma olmak iizere mansub oldugu soylenmi~tir. Baz1Iar1 
da ((Size, vasiyette bulunmak fai'z k1lmdl.» manasmda olmak iizere bu 
kelimenin merfu oldugunu soylemi§lerdir. Nitekim ibn Cerir bu k1ra.eti 
tercih etmi§tir. 

Bu durumdaki kadmlar «E§lerinin evlerinden ~Ikanlmayarak ... •• 
ayeti geregince koca evlerinde kalmaktan men'edilemezler. Ama dort 
ay on giin iddet beklemekle ya da hamileliklrinin son bulmas1yla id
detleri bitince· ve koca evlerinden aynlarak bu evden ba§ka bir eve 
ge~mek istediklerinde aym §ekilde «§ayet ·kendileri ~1karlarsa, artlk on
larm ma'ruf §ekilde yapacaklarmdan dolayt size mes'uliyet yoktur." 
ayet-i kerime'si geregince bundan da men'edilemezler. 

Ayet-i kerime'nin bu §ekilde anla§Ilmasma laf1z miisaittir ve i~le
rinde Ebu Abbas ibn Teymiye'nin de bulundugu bir grup bunu tercih 
etmi§tir. i~lerinde §eyh Ebu Orner ibn Abdiilberr'in de bulundugu bir 
grub ise bu gorii§ii kabul etmezler. 

Ata ve ona uyanlar: <<BU ayet, miras ayetiyle mensuhtur.n derken 
bununla dort ay on giinliik siireden faz]Jls1m kastediyorlarsa bu mti
sellemdir. Ama dort ay on gunliik siirede koca evinde barmdmlmala-. 
rmm Oltintin terekesinden kar§Ilanmasi gerekmez demek istiyorlarsa, 
i§te bu imamlar arasmda ihtilat konusudur ve bu iki gorti§ imam §afii'
ye aittir. 

imam Malik'in Muvatta'mda rivayet ettigi §U hadis-i §erifi kadl
nm koca evinde barmdmlmasmm vacib olduguna delil geth:mi§lerdir : 

Sa'd ibn ishak ibn Ka'b ibn Acre'den ... Ftirey'a Bint Malik ibn 
Sinan -Ebu Said el-Hudri'nin kizkarde§i- haber veriyor ki o Rasu
lullah (s.a.) a gelerek Hudre ogullan i~indeki ailesine donmek istedi
gini bildirdi. Kocas1 ka~an kolelerinin pe§inden gitmi§ ve kocas1 kadum 
(Medine'ye 6 mil mesatede bir yer ad1) dolaylarmda iken ~Oleler yeti
§erek onu oldtirmii§lerdi. 0 §Oyle diyor : Rasulullah (s.a.) a uHudre 
ogullarmdaki aileme doninek istiyorum. Kocam bana sahib oldugu bir 
mesken ve nafaka buakmadi.» dedim. Rasulullah (s.a.) : <<Evet (done
bilirsin) » buyurdular. 

Ftirey'a devamla diyor ki : Oradan ayr1hp odama dondtigtimde 
Rasulullah (s.a.) beni ~ag1rd1 ya da yamna ~agnlmamt emretti : ~<Na
Sll demi§tim? )) buyurdular. Ben de kocamm durumu ile ilgili olarak 
anlattiklanmi tekrarlad1m. ,Jddetin bitinceye kadar evinde kat.•• bu
yurdular. Ben de orada dort ay on gun iddet bekledim. 

Ftirey'a der ki : Osman ibn Affan halife olunca bana haber gon
dererek bu olay1 sordu. Ben de oldugu §ekilde haber verdim. Buna uy
du ve bununla hiikmetti. 

Hadis Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei tarafmdan Malik'ten, Nesei ve 
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ibn Mace tarafmdan da muhtelif tariklerle Sa'd ibn ish!k'tan rivayet 
edilmi§ ve Tirmizi: uHadis hasendir, sahihtir.» demi§tir. 

uBo§anan kadmlar ic;in uygun §ekilde gec;imlerini saglamak var
dlr. Bu muttakiler ic;in bir vazifedir.» ayetine gelince: Abdurrahman 
ibn Zeyd ibn Eslem diyor ki : uBu, iyilik edenleriil uzerine bir borc;
tur.» !yeti nazil olunca bir adam : <<Dilersem iyilik eder ve bunu yapa
nm; dilersem yapmam.» dedi. Bunun uzerine Allah Te!la : <<Bo§anan 
kadmlar ic;in uygim §ekilde gec;imlerini saglamak vard1r. Bu, mutt!
kiler ic;in bir vazifedir» ayet-i kerime'sini indirdi. ister kendisine mehir 
tayin edilmi§ olsun, ister mehri tayin edilmemi§. olsun, ister kendisi 
ile miin!sebette bulunulmadan bo§Rnffil§ olsun, ister diihul vaki' ol
duktan sonra bo§Rnffil§ olsun. Her bo§anan kadlm faydaland1rmanm 
v!cib oldugu gorii§iindeki alimler bu ayeti delil getirirler. Bu gorii§ 
§atii'den rivayet edilmi§tir. 

Seleften Said ibn Cubeyr ve ba§kalan bu gorii§e zahib oldugu gibi 
ibn Cerir de bu gorii§ii tercih etmi§tir. Mutlak vuc_ubu kabul etmiyen
ler ise bu ayetin umumi hukmuniin <<Temas etmediginiz veya bir me
hir kesmediginiz kadmlar1 bo§arm§Samz, size vebal yoktur. §u kadar 
ki, zengin olan kudretince, darda bulunan da ma'ruf bir fayda ile on
Ian faydaland1rmalld1r. Bu, iyilik edenlerin uzerine bir bqrc;tur.ll (Ba
kara, 236) !yet-i kerime'si ile tahsis edildigini soylemektedirler. Birinci 
gorii§Un sahipleri ise bunun, umumun ferdlerinden baz1smm zikri ka
bilinden oldugu, hakkmda nass bulunan me§hfuun tabsis edilemeye
cegi cevabm1 vermektedirler. Allah en iyisini bilendir. 

Allah Teala: <ii§te Allah, akllmz ersin diye)) emir ve yasaklarm
daki hel!l kllma, har!m klima, farzlan ve hadleri konusundaki ayet
lerini bu §ekilde bey!n ediyor. Ac;1klamaya ihtiyacm1z oldugu zaman
larda ac;1klamaya ihtiyac; duyulan §eyleri mucmel ve kapall bm1kml
yor, ac;1klay1p tefsir ediyor. Umulur ki siz de anlay1p dii§iinursiinuz. 
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243 - Binlerce olduklan halde . oh1m korkusuyla 
yurtlanndan c;J.kanlan gormedin mi? Allah onlara •Olun• 
dedi. Sonra da onlan diriltti. Suphesiz ki, Allah insanlara 
kar~Ilutuf sahibidir. Ama insanlarm pek c;ogu ~ukretmez
ler. 

244 - Allah yolunda sava~m ve bilin ki Allah Semi'
dir. Alim'dir. 

245 - Kimdir o ki, Allah'a guzel bir bore; versin de 
Allah, onu kat kat fazlas1yla odesin. Allah, hem darl~tl
nr, hem de bolla~tmr. Ve O'na donduriileceksiniz. 

tman ve Oliim Korkusu 

ibn Abbas'tan burada bahis mevzuu edilenlerin dart ya da sekiz 
bin olduklan rivayet edilmi§tir. Ebu Salih ise dokuzbin olduklanm 
sayler. Yine ibn Abbas'tan bunlarm klrkbin olduklan rivayeti vardu. 
Vehb ibn Munebbih ve Ebu Malik ise otuzbin kiisur olduklarm1 say
lerler. 

ibn Ebu Hatim, ibn Abbas'm §ayle dedigini rivayet eder: Bunlar, 
Daverdan ad1 verilen bir kay halkl idiler. 

Suddi ve Ebu Salih de bu koyun Vas1t taraflannda oldugunu nave 
eder. 

Said ibn Abdulaziz bunlann Ezriat halkmdan olduklanm soyle
mektedir. Ata'dan rivayetle ibn Cureyc . bunun bir darb-1 mesel oldugu
nu, yuku bulmu§ bir olay olmadlgrm soylemektedir. Ali ibn As1m der 
ki: <<Bunlar Vas1t'a bir fersah mesatedeki Daverdan koyu halkmdan 
idiler.» 

Veki' ibn Cerrah tefsirinde §Oyle diyor: Bize Sufyan .. . 11Binlerce 
olduklan halde alum korkusuyla yurtlarmdan l;lkanlan gormedin mi?)) 
ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayet etti ki; o ~oyle demi§tir : uBun
lar, dart bin ki§i idiler. Tafuldan ka~;arak koylerinden ~1km1§lard1 ve 
alum olmayan bir yere gidelim diyorlardl. Bir yere gelince Allah Tea
la: IIOnlara olunuz» dedi. Ve onlar da oldiiler. Peygamberlerden birisi 
onlara ugrad1 ve Rabbma dua ederek onlan diriltmesini istedi. Allah 
da onlar1 diriltti. i§te ((Binlerce olduklan halde alum korkusuyla yurt
larmdan l;lkanlarl gormedin mi? ... >> ayetinin anlaml budur. 

Seleften baz1lannm anlattlgma gore; bu kavim israilogullarmdan 
blr peygamberin zamamnda bir belde halk1 olup yerlerini tehlikeli gor
mu§lerdi. Orada kendilerine §iddetli bir veba gelmi§ti. Onlar da oltim
den ka~;arak memleketlerinden aynld1lar ve bo§ ~ole ka~t1lar. A~;1k bir 
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vadiye inip iki tarafml doldurdular. Allah Teala onlarm iizerine biri va
dinin altmdan, digeri yukansmdan olmak iizere iki melek gonderdi. 
Melekler onlara bir bagm§ bag1rdllar ki son ferdine varmcaya kadar 
oldiiler ve -rukurlara siiriiklendiler, iizerlerine duvarlar oriildii. Yok 
oldular, par-ralamp dag1ldllar. Aradan bir as1r ge-rtikten sonra isra
ilogullarmdan Hazk1yel admdaki bir peygamber onlarm bulundugu ye
re ugradl ve Allah'dan onlann diriltilmelerini diledi. Allah Teala oriun 
dulsm1 kabul buyurarak : ((Ey ~iiriirnii§ kemikler, Allah toplanmamz1 
emrediyor.>> demesini emretti. Her bir cesedin kemikleri biraraya top
land!. Sonra Allah Teala : 11Ey kemikler, Allah sizin et, sinir ve deri ile 
orttilmenizi emrediyor.» diye nida etmesini emretti ve oylece oldu. Bu
nu peygamber goriiyordu. Sonra Allah Teala : <<Ey ruhlar, Allah Teala 
daha- once bulundugunuz cesedlere donmenizi emrediyor.» diye nida 
etmesini emretti. Onlar etraflarma bakar olduklari halde dirilerek kalk
tilar. Allah Teala onlan uzun uykular1ndan sonra diriltmi§ti ve onlar 
§Oyle diyorlardi : ccSeni tesbih ederiz ey Allah'1m1z, Senden ba§ka ilah 
yoktur.» · 

Onlarm diriltilmelerinde hem bir ibret ve hem de k1yamet giinii 
cismlni dirilmenin vuku' bulacagma kesin bir delil vard1r. i§te.bunun 
i~indir ki Allah Teala : <<~iiphesiz ki Allah kendilerine parlak ayetler, 
kesin _ hiiccetler ve -rurutiilemez deliller gastermek suretiyle, insanlara 
kar§I lutuf sahibidir. Ama insanlann pek -rogu §iikretmezler.» Gerek 
dinlerini ve gerekse diinyalan ile ilgili olarak Allah'm kendilerine ver
diklerinin §Ukriinii yerine getirmezler, buyurmaktadir. 

Yine bu kiSSada hem bir ibret ve hem de korkunun kadere fayda 
vermedigine ve Allah'tan, ancak Allah'a ka-rilabilecegine bir delil var
dir. Bunlar uzun bir hayat istegiyle vebadan ka-rarak memleketlerin
den ~tkmi§lardi. Ama maksadlannm tersi ile muamele gordiiler ve bir 
anda oliim onlara geliverdi. 

imam Ahmed:in rivayet etmi§.. oldugu §U sahih hadis-i §erif de bu 
kabildendir. Bize Ishak ibn !sa .. . Abdullah ibn Abbls'tan rivayet edi
yor ki: 

'.... ,. # ... ' , • • , • • ... ' ' • :.. , ; • • ' !.~. , , ;;. , 
~~~~··;~ '1 _,l:;.)'l!l' '.I t~ . ' , ·'(1;1 "' ~IJI " . ~';.\' ')o..J\Q:.\ •"'I "\ . (:?. .J, •. ~. ' , . . II"" •• ~~ .) -~ i, -~? ~ ,. _tJ..r .) 

•• ' ' , ' ... • "' "' ' :.. , , , • :, , , ..... ,, t • , 

-~,~~ .. , .... '\·:,~·.v· .. . .. · ·~,, ... . ,;, \'" ,-.,, · ., ...... , .. ,, ., , ... ,.~\..t' IJ' 
.. w~~·~J . .'' ~JI:I J..Jrl.l.;? J ..1.:'•"':" .. •(_'-J ~;~CJ.U•Il.f IJ • ~· • ,, , , .. . . . , 
.:. 1~ · 1 · - ·1--1 ·-~:~: · ·~ ·;.:_;\~, '1 ~-·1:,: ~~~lj::. ~~J ')~ ~1.aj~~"~1 
e_J >,J~¥ _p.J.II _JW ~)~ ~~r ' >, .. .r! (' J '" ' o# , ,... , , I I , , 

, , ' .. ... ' . , .: ' , .. , , 
, • • , l•:; •• , , • ,- • • \1•.. I I I • I • , ~ """~ I. • •• I, .• ~ 
..J~I ( )f 411..1.:~ .. ·"-~) .l Yo' .r JW ~(" Jf.I!J: 

u6mer ibn el-Hattab ~am'a dogru yola ~1kt1 . Serg deriilen yere 
(Tebuk vadisinde bir yer ad1) geldiginde ordu komutanlanndan Ebu 
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Ubeyde ibn Cerrah ve arkada§lan gelerek §am'da veba oldugunu ha
ber v.erdiler. 0 da yukardaki hadisi hat1rlad1. Baz1 ihtiya~larmdan do
layl aynlml§ olan Abdurrahman ibn Avf gelerek: ((Bu konuda bende 
b1lgi var. Rasulullah (s.a.) 1 §6yle derken i§ittim : ((Bir yerde veba olur 
ve siz de orada bulunursamz, ondan ka~arak ~1kmaym1z. Bir · yerde 
vebfmm oldugunu i§itirseniz oraya gitmeyiniz)) dedi. Orner Allah'a 
hamd ederek oradan aynld1.)) 

Buhari ve Miislim ba§ka bir tarikten Ziihri hadisinin bir k1smm1 
tahri~ etmi§lerdir. 

Ahmed diyor ki: Bize Haccac ve Yezid el-Ammi ... Abdullah ibn 
Amir ibn Rabia'dan rivayet ediyorlar ki; Abdurrahman ibn Avf. §am
da bulunan Hz. Omer'e Rasulullah (s.a.) m: «Sizden onceki iimmetler, 
bu hastallk ile azab gordiiler. Bu hastallgm bir yerde oldugunu i§itir
seniz oraya girmeyin; sizin bulundugunuz yerde olursa ondan ka~arak 
bulundugunuz yerden ~lkmaym.)) buyurdugunu haber verdi. Orner de 
§am'dan geri dondii. 

Buhari ve Muslim bunu Sahih'lerinde tahri~ etmi§lerdir. 
Allah Teala : ((Allah yolunda sava§m ve bilin ki; Allah Semi'dir, 

Alim'dir.» buyuruyor. Yani nas1l ki korkunun kadere faydas1 yoktur, 
cihaddan ka~ma ve ka~mma da boyledir; eceli ne yakla§tlnr, · ne de 
uzakla§tlnr. Ecel kesindir. R1z1k taksim edilmi§tir. Mukadderdir ve 
kanunla§ml§tlr. Onda ne artma ne de eksilme olmaz. Nitekim Allah 
Teala kendileri oturarak karde§leri ic;in : <<Bize uysalard1 oldiiriilmez
lerdi.)) diyenlere, de ki : ((§ayet sadlklardan iseniz kendi nefislerinizden 
oliimii geri ~evirin. )) (Al-i imran, 168) buyuruyor. 

Bunlar : <<Ey Rabb1m1z, iizerimize §U sava§l niye farz k1ldm? Ne 
olurdu bizi yakm bir gelecege kadar geri b1rakaydm.>> dediler. Onlara 
de ki : <<Diinyamn ge~imi azd1r. Ahiret ise miittakiler i~in elbette daha 
hay1rlld1r ve k1l kadar haks1zhga ugratllmayacakslmZ.ll, <(Nerede olur
samz olun, saglam kaleler i<;inde dahi olsamz 6liim sizi bulacaktlr.)) 
(Ni.sa, 77- 78) buyurmaktad1r. 

Ordular kumandam, askerler onciisii, islam diyarmm hamisi ve 
Allah'm dii§manlarma kar§l c;ekilmi§ k1hc1 Ebu Siileyman Halid ibn 
Velid'in oliim oncesinde §Oyle dedigi bize rivayet edildi : (<§u ve §U 

sava§lara kat1ld1m. Organlanmdan hie; birisi yok ki onda bir k1ll<; ya 
da bir m1zrak, ya da · bir ok yatas1 bulunmasm. Ama §imdi bakm ki 
ben develer gibi yatag1mda uzanml§ oliiyorum. Korkaklarm goziine 
uyku girmesin! >> 

Bu sozleriyle o, harpte §ehid olarak olmedigine iiziiliiyor, buna 
esef ediyor ve yatakta olmekten dolay1 ac1 c;ekiyordu. 

Allah Teala : <<Kimdir o ki, Allah'a giizel bir bore; versin de Allah, 
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onu kat kat fazlas1yla Odesin., buyurmak stlretiyle kullanru Allah 
yolunda infaka te§vik ediyor. 

Allah Teala . bu ayeti yuce kitabmda bir~ok yerde tekrarlamakta
dlr. Nuztll hadisinde Allah Teala §oyle buyurmaktad1r : <<Kim hak ye
meksizin ve zulmetmeksizin Allah'a bor~ verirse ... » 

ibn Ebu Hatim diyor ki: Bize Hasan ibn Arefe ... Abdullah ibn 
Mes'tld'dan rivayet etti ki; o §oyle demi§tir : ((Kimdir o ki, Allah'a gu
zel bir bor~ versin de Allah, onu kat kat fazlas1yla odesin.>> ayeti nazil 
olunca Ebu ed-Dehdah el-Ansari, Ey Allah'm Rastllu, Allah hizden bor~ 
mu istiyor? diye sordu. Allah Rastllu : ((Evet, ey Ebu Dehdah» buyur
dular. 0 : Elini bana gi:>ster ey Allah'm Rastllu, dedi. Rastllullah (s.a .) 
m elini tuttu ve : ((Bostarum1 (bah~emi) yuce Rabb1ma verdim.» dedi. 
Altl yuz hurma agac1 olan bir bah~esi vardl ki timmu Dehdah ve ailesi 
oradayd1lar. Ebu Dehdah geldi ve timmu Dehdah'a: Ey Ummu ed-Deh
dah diye seslendi. 0 da: Buyur, dedi. Ebu Dehdah: (Oradan) ~1k; ora
YI yuce Rabb1ma bor~ verdim, dedi. 

Bu hadis-i §erif'in bir benzeri ibn Merdtlyeh tarafmdan Abdurrah
man ibn Zeyd ibn Eslem tarik1yla .. . Hz. Omer'den merftl' olarak ri
vayet edilmi§tir. 

Hz. Orner ve Selef'ten ba§kalarmdan rivayete gore; ayet-i kerime'
deki <<Ouzel bir bor~» dan maksad Allah yolunda harcamadlr. Aileye 
harcama, tesbih ve takdis anlamlarma geldigi de soylenilmi§tir. 

<<Allah onu kat kat fazlas1yla odesin.» ayet-i kerime'si <<Ma.llarm1 
Allah yolunda infak edenlerin durumu, her ba§agmda yuz tane olmak 
uzere yedi ba§ak veren tanenin durumu gibidir. Allah, diledigine kat 
kat verir.» (Bakara, 261) ayet-i kerime'si gibidir ki bu konu ilerde tek-
rar gelecektir. . 

imam Ahmed diyor ki: Bize Yezid ... Ebu Osman el-Nehdi'den ri
vayet ediyor ki o §oyle demi§tir : Ebu Hureyre'ye gelerek ona : <<Senin, 
bir iyiligin bin kere bin kat arttmlacagm1 soyledigin bana ula§tl.» 
dedim. Ebu Hureyre: Bu seni §a§Irtmasm; ben Rastllullah (s.a.) m : 
<<Allah iyiligi iki bin kere bin kat artmr» buyurdugunu i§ittim, dedi. 

· Bu, garib bir hadistir ve hadisin senedindeki Ali ibn Zeyd tbn 
Ced'an'm munker hadis rivayetleri vard1r. Ancak bu hadisi _ibn Ebu 
Hatim ba§ka bir §ekilde rivayet etmi§ ve §oyle demi§tir: Bize Ebu Hal
lad Siileyman tbn Hallad el-Mueddib ... Ebu Osman el-Nehdi'den rivlyet 
ediyor ki o §oyle demi§tir : Benden daha ~ok Ebu Hureyre ile birlikte otu
ran kimse yoktur. 0 benden once hacca gitti. Ben de ondan sonra yola 
~1kt1m . Basra halkmm, onun §Oyle dedigini rivlyet ettiklerini duydum : 
Rastllullah (s.a.) m : uAllah iyiligi bin kere bin kat artmr» buyurdu
gunu i§ittim. Ben : «Yaziklar olsun size, benden daha ~ok Ebu HU
reyre ile birlikte oturan kimse yoktur ve ben bu hadis-i §erifi i§itme-
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dim» dedim. Ebu Osman el-Nehdi devamla §oyle anlat1r: Ona y~ti§

mek iizere yola ~Iktlm ve onun hacca gittigini gordiim. K~ndisinden 
bu hadisi almak i~in ben de hacca gittim ve onunla bulu§arak : Ey 
Ebu Hiireyre, Basra halkmm senden rivayet ettiklerini i§ittigim hadis 
ne oluyor? dedim. 0: 0 da ne ki? dedi. Ben: Onlar, senin: uAllah iyi
ligi bin kere bin kat artmr» dedigini iddia ediyorlar, dedim. Ebu Hii
reyre: ~<Ey Ebu Osman, buna §a§ma; Allah Teala: nKimdir o ki, Al
lah'a giizel bir bor~ versin de Allah, onu kat kat fazlasiyla odesin.n ve : 
~<Halbuki diinya hayatmm ge~imi ahiretin yanmda pek azd1r.>> (Tevbe, 
38) buyurmaktadir. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ede
rim ki Rasulullah (s.a.) m: ~<Allah iyiligi iki bin kerre bin kat arttl
nr.>> buyurdngunu i§ittim.» 

Tirmizi ve ba§kalanmn Amr ibn Dinar tarikiyla ... Abdullah ibn 
Orner ibn Hattab'dan rivayet ettikleri §U hadis-i §erif de bu anlamda
dlr. Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: <<Kim ~ar§Ilardan bir ~ar§Iya 
girer de ~<tek ve §eriki olmayan Allah'dan ba§ka ilah yoktur, miilk 
ve hamd O'nad1r. 0, her §eye Kadir'dir." derse Allah ona bin kerre 
bin iyilik yazar ve bin kerre bin kotiiliigiinii siler.» 

ibn Ebu Hatim diyor ki; bize Ebu Ziir'a ... ibn 6mer'den rivayet 
etti ki o §oyle demi§tir: ~<Mallanm Allah yolunda infak edenlerin du
rumu, her ba§agmda yiiz tane olmak iizere yedi ba§ak veren tanenin 
durumu gibidir." (Bakara, 261) ayeti nazil olunca Allah Rasulii : 
~<Rabbim, i.immetime arttlr" buyurdular. Bunun i.izerine, uKimdir o ki, 
Allah'a gi.izel bir bor~ versin de Allah, onu kat kat fazlas1yla odesin.n 
ayeti nazil oldu. Allah Rasulii: <<Rabbim, iimmetime artt1r.n buyurdu
lar. Bunun i.izerine : ~<Yalmz sabredenlere ecirleri hesaps1z olarak ode
necektir.>> (Zi.imer, 10) ayet-i kerime'si nazil oldu. 

Yine ibn Ebu Hatim, Ka'b el-Ahba"r'dan rivayet ediyor ki ona bir 
adam gelerek : Bir adamm : <<Kim ihlas suresini bir kere okursa Allah 
cennette onainci ve yakuttan onbin kere bin oda bina eder.n dedigini 
i§ittim. Onu dogrulayim m1? diye sordu. 0 da: Evet, buna hayret mi 
ettin diye sordu. Adam : Evet, dedi. Yirmi bin kere bin, otuz bin kere 
bin ve ancak Allah'm sayabilecegi kadar. Ve: ~<Kimdir o ki, Allah'a 
gi.izel bir bor~ versin de Allah, onu kat kat fazlasiyla odesin.n ayetini 
okudu. Allah'dan olan c;ok ise sayilamaz. 

Allah Teala buyuruyor: ~<Allah k1sar da, a~ar da.1> Siz harcaym ve 
aldirmaym. R1z1k veren ancak Allah'tlr; kullarmdan dilediginin nzkm1 
daralt1r ve diledigi ba§kalarmmkini de geni§letir. Bu konudaki yi.ice 
hikmet Allah'md1r. ~<O'na dondiiriileceksiniz.>> K1yamet giini.inde. 
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iZAHI-----

Mii'minin <:Hum olay1 kar§lSmdaki tavnm anlatan bu k1ssayt Sey
yid Kutub §oyle yorumluyor. 

Bu dersin ve. ihtiva ettigi ge~mi§ milletlere dajr tecriibelerin ehem
miyetini ancak Kur'an'm dipdiri bir iimmet kitab1, hayat dersini on
dan alan bir millet medresesi oldugunu, bir kumandan mesabesinde 
bulundugunu iyice kavrad1ktan sonra anlayabiliriz. Allah Teahi ilk 
miisliiman cemiyetini bu Kur'an'la terbiye etmi§ ve Rabbani nizamm1 
ikame etme §erefini onlara bah§etmi§ti. Hak Teala Peygamberi zi§amn 
vefatmdan sonra baki kalan Kur'an-1 Kerim'in, bu iimmetin hayatma 
hakim yegane kumandan olmas1m, gelecek . nesilleri idare etmesini, 
yeni yeti§enleri terbiye edip, ideal kumanda mevkiine haz1rlamasm1 
irade buyuruyordu. Nitekim bu iimmeti cihana lider yapacagm1 ken
disi bizzat bildirmi§ti. Bu iimmetin biitiin hayat gorii§iinii bu Kur'an'
dan almasm1, K~r'an'la izzete ermesini ve btitiiniiyle yerytizti nizam
larmdan iistiin bir seviyeye ytikselmesinl irade buyuruyordu. Kur'an'm 
bu vas1flarla cahiliyyet nizamlarmdan iistiin olmasm1 emir buyuru· 
yordu. 

Kur'an, sadece dille okunan sozlerden ibaret degildir. Kur'an kai
natl ihata eden alem§timul bir nizam kitab1d1r. Pratik hayatm niza
mi ve i~timai hayatm terbiye diisturudur. Bu sebeplerden dolay1 ye
ti§tirmek ve terbiye etmek i~in geldigi islam cemaatma daha once 
ge~mi§ milletlerin tecriibelerini birer ntimune-i imtisal olarak zikre
diyor. Btittin nesilleri ile birlikte miisltimanlara Adem (a.s.) den berl 
yeryiiztindeki iman davasmm tecrtibelerini, hususi surette arzediyor. 
Nefislerdeki ve pratik hayattaki tecrtibeleri miisliiman milletin kendi 
yolunda ilerliyebilmesi i~in beyan ediyor. 0 ytizden bu hikaye; bu gti
zellik, bu tenevvu ve duygulandmc1 ifadelerle anlabhyor. israilogul
laimm k1ssas1 ~e§itli sebeplerden dolayt Kur'an'da ~ok zikredilir. Biz 
bu sebepleri ((Fiz1lal'in,, birinci ctiziinde israilogullarmm vak'alanm 
anlatlrken ve bu ctizde muhtelif yerlerde zikretmi§tik. Burada da aym 
mevzulara · biraz daha dokunacag1z. Allah Teala bu millet ten gelecek 
baz1 nesillerin israilogullarmm tutumuna benzer davram§lara giri§e
cegini biliyordu. Bu sebeple onlara ibret ve ders olsun diye israilogul
lanmn tarihini tasvir ederek, yollarm ~1kmazlanm gasterdi. Yol bo
yunca o donemevlere ve ~ukurlara dii§memeleri i~in Allah tarafmdan 
tutulan bu aynada kendi suretlerini, kendi manzaralanm aksettirdi. 

Kur'an, miisltiman milletin yeti§en yeni nesli tarafmdan iyice 
okunmah ve kavranma1Id1r. Kur'an'm istikbal yollanm aydmlatan, 
gtinltik problemleri halleden, pratik vaklalara kadar inen dipdiri tev
cihaddan ibiret oldugunu onlara iyice anlatmak laz1md1r. 0, ne tilavet 
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edilen giizel bir soz, ne de ge~ip giden ve bir daha donmeyecek olan 
hakikatlar yigtmdir ... ilk miisliiman cemaat, giinliik hayatlm idare et
me.k i~in ona uzand1g1 gibi, biz de bugiin ve yarm pratik hayatimiZI 
onun idaresine teslim etmek i~in Kur'an'I dikkatle okumadik~a asiA 
ondan istifAde edemeyiz. Hayret verici ~eyler buluruz onda. Onun ke
lime ve ibarelerinin, tevcihat ve emirlerinin, dipdiri canh ve miite
harrik halde «yolumuzdaki i§aretleri» gosterdiginin farkma vannz. 

Kur'an bize ui§te bunu yap1mz, sakm onu yapmayimz. §u d\i§
mammzdir, o da dostunuzdur.» der ... Bize, «§oyle davramn, boyle ha
Zirlamn>> der. 

i§te o zaman, Kur'an'da hayat ve diinya buluruz ... i§te o zaman, 
ancak Allah'm: ccEy iman edenler, sizi size hayat verecek §eylere ~a
gudigi zaman Allah'a ve Rasuliine icabet ediniz.>> kavli §erifinin mana
smi anlayabiliriz. Bu kitap hayata davettir ... Devamh ve yepyeni bir 
hayata: Tarihin kahn sahifelerinden herhangi bir yapragm arasma 
siki§ffil§ mahdud eski bir hayata degil ... 

Bu bahis, ge~mi§ milletlerin tecriibelerinden iki tanesini anlata
rak onlan bu iimmetin tecriibe hazineleri arasma katiyor. Miisliiman 
cemaatm1, iman ve i'tikadm miras~ISI olmalan miinasebetiyle yeryii
ziinde icra edecekleri fonksiyon yiiziinden hay?-tlan boyu kar§Ila§abi
lecekleri vakialarm tecriibe edilmi§ §eklini belirterek bu ta§hkh ara
zideki tecriibelere varis klhp hazir hale getiriyor. 

0 tecriibelerden birincisinin §ahiSlan a~Ik §ekilde anlatilmiyor, 
k1saca a~1klamyor. Fakat bu kadan kafi geliyor. Hadise: "binlerce ol
duklan halde, oliim korkusuyla yurtlarmdan ~lkan .. . l) bir cemaatm 
ba§mdan ge~mi§tir. Ancak onlarm bu ~Ikl§lan, firar edi§leri kendileri
ne hi~ bir fayda saglamamaktadlr. Korkarak ka~tlklan Allah'm takdiri 
yine yakahyor ... Allah onlara ccoliiniiz)) diyor ... ccsonra onlan geri di
riltiyor .. . ll Oliimden korkarak ~1rpmmalan onlara bir fayda vermiyor. 
Tekrar diri).mek i~in de ~abalam1yorlar. 

HAdise her iki halde de Allah'm takdirine uygun §ekilde cereyan 
ediyor. Bu tecriibenin I§lgt altmda Allah mii'minlere doniiyor ve on
lari sava§a, Allah yolunda infAka da'vet ediyor. Mah da veren, hayatl 
da veren O'dur. 0 hem hayatl, hem de mall tekrA.r almaya da kadirdir. 

ikinci tecrube ise, Hz. MU.sa'dan sonra miilklerini kaybeden mu
kaddesAtlanm ~igneten, dii§manlanna maglup olup, Rablannm hida
yetinden, peygamberlerinin yolundan inhiraf etmeleri yiiziinden hiis
rAna ugrayan israilogullarmm hayatmda cereyan ediyor. Bu zilletten 
sonra onlann nefislerinde yeni bir canlani§ ba§lar, kalblerinde i'tikAd 
duygusu uyamr, Allah yolunda sava§mak isterler. Kendi peygamber
lerine: ccBize bir hiikiimd!r gander de Allah yolunda sava§allm.» derler. 
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Kur'an'm duygular bah§eden aki§mdan da anla§Ild1g1 gibi, bu 
vak'ay1 arzedi§in gerisinde; o giinkii islam cemiyetine hitab etmekten 
daha ~ok, her ~agda hareket halinde olan miisliiman nesillere kuvvetli 
duygular veren, y1gmlarca hakikatler manzumesi anlatllmak isten
mektedir. 

Hikayenin biitiiniinde beliren kiilli ibret ise, pratik tecriibeler kar
§Ismda eksiklikler ve zay1fhklara, yolun merhalelerinde boliik boliik 
topluluklarm esastan uzakla§malarma ragmen ta§1d1g1 dirili§ ruhu
dur. i'tikadm dirili§i. .. Evet biitiin bunlara ragmen, bir avu~ mii'mi
nin sebat etmesi, israilogullarma cidden biiyiik neticeler tahakkuk 
ettirmi§ti. .. Bu o.Iayda kotii hezimetleri, ~irkin maglUbiyetleri, dikta
torlerin ayaklan altmdaki zilletten sonra, izzet, temkin ve zafer var
dl. .. Bu zafer Davud (a.s.) un Peygamberligiyle olmu§tu. Bundan son
ra Siileyman (a.s.) m Peygamberlik devri gelir. Siileyman (a.s.) dev
resi israilogullarmm yeryiiziinde kurduklan devletin ula§tigl en yiik
sek merhalesidir. Bu, onlarm altm devir dedikleri ve daha evvel bii
yiik risalet devreleri boyunca, ula§amadiklan bir merhaledir. Bu za
ferlerin hepsi, i'tikadm batakllklar altmdan silkinerek kalklp, Calut'un 
askerleri kar§ISmda bir avu~ mii'minlerin sebatmm semeresinden ba§ka 
bir §ey degildir. 

.Bu tecriibi hadisenin gerisinde daha ba§ka ogiitler ortaya ~1k1yor. 
Miisliiman cemiyet · i~in hepsi de, her "zaman biiyiik degerleri haizdir. 

· Bu tecriibelerden bir k1smm1 s1ralayahm : Toplu heyecanlar; go
riinii§e gore hareket edilirse, ~ok kerre lider durumunda olan kimse
leri aldat1r. Heyecanlara uyularak bir sava§a katilmadan once CO§kun
luklan iyice tecriibe etmek gerekir. Jsrailogullarmdan ileri gelen bir 
topluluk o zamanki peygamberlerine gidip dinlerinin dii§manlanyla 
sava§acak bir hiikiimdar se~mesini dilediler. Dii§manlarmm ald1klan 
mallar, miilkler arasmda . Musa ve Hartin ailesinin b1raktlg1 e§yalar da 
vard1. Peygamberleri onlarm sava§ azimlerinin derecesini anlamak is~ 
teyerek, ccPeygamberleri de: Uzerinize sava§ farz edilirde ya sava§maz
saruz? dedi.n 

Onlar bu soze giicendiler, heyecanlan zirveye ula§tl ve, onlar de
diler ki: ccBiz Allah yolunda neden sava§mayahm? Hem yurdlarimiz
dan ~1kanld1k, hem de evlatlanm1zdan.n 

<;ok siirmeden bu a§m heyecanm dozu dii§meye ba§ladL Hikayede 
anlatlldigi· gibi uzun merhaleli yol boyunca heyecanlan yava§ yava§· 
sondii. ccFakat onlarm iizerine sava§ farzedildigi vakit i~lerinden pek 
az1 miistesna onlar geri dondiiler.n 

israilogullan i~in sozden caymak, va'dden donmek, yolun yansm
da par~alanmak tabii bir ah§kanhk olmakla beraber, ayette bellren 
hakikatlar, imani terbiye bak1mmdan geli§memi§ olan herkeste rast-
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lanabilen ger~eklerdir. Bu manzara her as1rda musHiman cemaatm 
kar§Ila§rnl:\ ihtimali oldugundan, israilogullarmm tecrubelerinden iyice 
faydalanmalan i<;in canlandmlmaktadir. 

Cemiyetlerin i~inde fi§kiran patlamalar, satha ~Ikan hamasetler 
ilk anda duraklamamalldu. .. ~u israilogullrmm ekserisi, kendi istek
lerine binaen sava§m farz ktlmmas1yle hemeh ka<;Iverdiler. Meydanda 
yalmz peygamberlerine verdikleri sozlerini tutan az bir kitle kaldi. 
Bunlar da Talut'un liderligine ve hiikiimdarllgma kar§l bir y1gm iti
razlar yaptllar. Sonra Allah'm on1,1 se<;tigine dair alametleri goriip, 
peygamberlerinin hat1rasmm i~inde korundugu, melekler tarafmdan 
ta§man Tabutu geri almas1 uzerine Talut'la beraber sava§a <;tktllar: 
Bununla birlikte o askerlerin de <;ogu ilk anda dii§iiverdi. Kumandanla
rmm kendilerini denedigi ilk imtihanda zaafa ugrad1lar. 

0 az1c1k asker de sonuna kadar sebat etmedi. Korkunc; sarsintmm 
ve dii§man kuvvetlerinin <;"oklugunun kar§ISmda azimleri bitti, goniil
leri iirperdi. 

TalUt ve beraberindeki mii'minler 1rm~g1 ge~tikleri vakit" dediler 
ki: «Bizim bugiin Calut ve ordusuna kar§I takat1m1z yoktur.>> 

Bu maglubiyetin kar§Ismda Allah'a guvenen ve dayanan se~ilmi§ 
bir azmhk kitlesi sebat edip, · 

«Mutlaka Allah'a ula§acaklanm bilenlerse dediler ki : Nice az bir 
topluluk pek <;ok f1rkalan Allah'm izniyle maglub et}Tii§dir. Allah sab
redenlerle beraberdir .. . » 

i§te terazinin bu kefesini ag1r bastlran, kitleyi zafere ula§tlran, 
cemaatl izzet ve temkine miistahak kllan duygu budur ... Bu tecrubi . 
vakianm gerisinde saglam ve azimli bir mii'min lidere bagllhk manasl 
gizlidir. Biitiin bunlar Talut'un liderligi m~vzuunda a~1ga <;tktyor. Hadi
senin psikolojik te'siri, zahiri heyecanlarla magrurlanmamn akibetl, 
ilk tecriibe ile iktifa etmemenin .liizumu sava§tan once askerin i~indeki 
azim v~ itaat duygusunu anlamaya ~ah§mak, bu nevi duygulan zayif
layanlan heyecana getirmenin ehemmiyeti gibi konular ortaya ~Ikl

yor. Bunu mjite!kib, ~ok miihim olan ve nice tecriibeden sonra askeri 
azahp o se~ilmi§ kitleden ba§ka kimsenin sonuna kadar sebat etme
digi halde Tahit'un yenilmemesidir. Talut halis iman kuvvetine, Al
lah'm mii'minler l~in dosdogru va'dine dayanarak o az1c1k askerle sa-
va§a girdi... · 

Sava§m sonucunda sakh olan ikinci ibret unsuru §Udur: Allah'a 
ula§an goniillerin ol~ii ve tasavvurlan da degi§ir. c;unkii onlar mahdud 
ve darac1k realitenin gerisine, biiyiik vak'aya ve onun gerisinde . i§lerln 
ashna gozlerini dikerler. Sebat eden, savS§a kablan §U kii~iiciik mii'
min topluluk: «Dediler ki : Bizim bugiin Calut ve ordusuna kar§I taka
tlmtz yoktur.>> Kendilerinin azhgm1 ve dii§manlarmm ~oklugunu gorii-
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yorlard1. Fakat, obiirleri gibi alelacele hiikiimlerini vermediler, daha 
ba§ka hiikiimlere ba§vurdular. Ve §Oyle dediler: «Nice az bir topluluk 
pek ~ok fukalan Allah'm izniyle maglub etmi§tir. Allah sabredenlerle 
beraberdir .» 

Sonra Rablanna donerek §oyle dua ettiler : «Ey Rabb1m1z, iizeri
mize sab1r yagd1r. Ayaklanm1za sebat ver, bizi o kafirler giiruhuna kar
§1 muzaffer k1L» 

Onlar kuvvet ol~iisiiniin, katirlerin elinde olmay1p yalmzca Al
lah'm eilnde oldugunu biliyorlard1. 0 yiizden de zaferi Allah'tan dile
diler ve zafer kendi kudretinde olan, diledigine veren zat tarafmdan 
ona ula§tllar. Kalbe hakiki iman yerle§irse, i§ler hakikaten Allah'a 
baglumrsa her§eyin Ol~ii ve degeri boylece degi§ir ... 

Kalblere zahir olan, Allah'm va'diyle i§leyen teamiiliin, goze zahir 
olan kii~iik vaktalarm teamiiliinden daha dogru oldugu boylece sabit 
oluyor. 

Hikayenin ihtiva ettigi duygulan tam olarak kavrayam1yoruz. Tec
riibenin bize bgrettigi gibi; Kur'ani hiikiimler her kalbe kendi duru
muna ve zahir olan ihtiyacma gore ayn bir ifade canllllg1 sunuyor. 
Ve her kalb hazinesine doldurabildigi kadar ayet-i kerime'den kendi 
nasibine dii§eni allyor. (Seyyid Kutub, Fi Ztlal'il-Kur'an, I, 535- 541 / 

- -....,000>----

246 - Musa'dan sonra israilogullanndan bir cemaa-
. te bakmad1n m1? Hani, onlar peygamberlerine; bize bir hii
kiimdar gonder ki, Allah yolunda sava~ahm, dediler. Pey
gamberleri de: Dzerinize sava~ farz edilir de ya sava~maz
saniz? dedi. Onlar dediler ki: Biz Allah yolunda neden sa
va~mayalrm? Hem yurtlarrm1zdan vlkanldlk, hem de ogul
lanmlzdan (aynldu<l . Fakat onlann iizerine sava~ farze-
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d.ildigi vakit, i<;lerinden pek az1 miistesna hep geri dondii
ler. Allah, zalimleri <;ok iyi Bilendir. 

Yahudi'lerden Bir Topluluk 

Ma'mer'den, o da Katade'den rivayetle Abdiirrezzak diyor ki : «Bu 
peygainber Yu§a' ibn Nun'dur.» 

ibn Cerir der ki: «Bu ayette ibn Efrayim ibn YU.suf ibn Ya'kub 
kastediliyor.» 

Bu soz (dogru olmaktan) uzaktlr. <;iinkii bu olay Hz. Musa'dan 
uzun bir zaman sonra meydana gelmi§tir. Halbuki bu olay a~1k~a b-~

lirtildigi iizere, Davud (a.s.) zamanmdad1r. Davud ve MU.sa arasmda 
ise bin kiisur sene vard1r. 

Siiddi bu peygamberin §em'un oldugunu; Miicahid ise §emuyel 
(a.s.) oldugunu soyler,nektedirler. 

Vehb ibn Miinebbih'ten Muhammed ibn ishak §Oyle diyor : Bu 
peygamber §emuyel ben Bali, ben Alkame, ben Yerham, ben ilihu, ben 
Tehos, ben Suf, ben Alkame, ben Amersa, ben Azriya, ben Safiyye, .ben 
Alkame; ben Ebu Yasef, ben Karun, ben Yashun, ben Kahes, ben Lavi, 
ben Ya'kub, ben ishak, ben ibrahi~ (a.s.) dir. 

Vehb ibn Miinebbih ve ba§kalan §oyle diyorlar : Hz. Musa'dan son
ra israilogullan bir siire dogru yolda kald1lar. Sonra birtak1m yeni 
§eyler icad ettiler ve bazilan putlara tapt1. Bu yaptlklarma gelinceye 
kadar aralarmda kendilerine iyiligi emredip kotiiliikten allkoyan pey
gamberler vard1. Bundan sonra Allah dii§manlarml iizerlerine musallat 
etti de bir~oklan oldiiriildii, bir~oklan esir almd1 ve dii§manlan ken
dilerinden bir~ok memleketi ald1lar. Onlarla kim sava§tlysa kendileri
ne galib geldi. Eski zamanlardan Hz. Musa'ya gelinceye kadar nesil
den nesile miras kalan Tabut ve Tevrat ellerindeydi. Onlar bu §ekilde 

· sap1khkta devam edegeldiler ve nihayet bir harbte krallardan birisi 
kendilerinden Tabut'u ve ellerinden Tevrat'1 ahverdi. i~lerinden Tev
rat'I muhafaza eden ~ok az ki§i kald1 ve soylarmdan peygamberlik ke
sildi. i~lerinden peygamberler ~lkan Lavi kabilesinden kocasl oldiiriil
mii§ hamile bir tek kadm kalml§tl. Onu da ahp bir evde hapsettiler. 
Allah'm ona peygamber olacak bir ~ocuk verecegi iimidiyle onu mu
hafaza ediyorlardl. Kadln; kendisine bir erkek ~ocuk vermesi i~in Al
lah'a devamh dua ediyordu. Allah; kadmm duasma icabet buyurarak 
kendisine bir erkek ~ocuk bah§eyledi. 0 da ~ocuguna : «Allah duami 
kabul buyurdu» anlammda olmak iizere §emuyel adm1 verdi. Bazilari 
yine aym anlamda olmak . iizere ~ocuga §em'un diyorlardl. <;ocuk i§le
rinde biiyiiyiip yeti§ti ve iyi bir ~ocuk oldu. <;ocuk peygamberlik ya§ma 
gelince, Allah kendiisne vahyederek insanlan Allah'm birligine da'veti 
emreyledi. 0 da israilogullanm ~agud1. israilogullan kendisinden, bir-

Tefsir, C, ill - F . G~ 
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likte dii§manlanyla sava§acak bir kral nasbetmesini istediler. 0 sira
larda aralarmda bir de kral zuhur etmi§ti. Peygamber onlara dedi ki : 
Allah size bir kral nasbeder de onunla birlikte sava§ma va'dine vefa 
gostermiyerek sava§maz iseniz (ne olacak?). «Onlar dediler ki : Biz Al
lah yolunda neden sava§mayahm? Hem yurtlanm1zdan ~Ikanldik, hem 
de ogullanmizdan aynld1k (ogullarimiz esir edildi) » Allah Teala §Oyle 
buyurdu: ((Fakat onlarm uzerine sava§ farz edildigi vakit i~lerinden 
pek az1 miistesna hep geri dondiiler. Va'dlerinde durmadllar ve ~ogun
lugu Allah yolunda sava§tan yuz ~evirdi. Allah, o zalimleri ~ok iyf bi
lendir.» 

! ' / ~ ... \..-:\)\\.--;_ t.- =- ,...- / ~\ (i • ~-'/ .~. -::--... ~ ~,.' ~-: ;.:l\ ,-::--/ 
J ~I) 'Y '-' =u-o ...;., _y u, ~ ._:....) u d u ~ J \J_J .. ,.,., . "' .. .,., 
' I I / / \ 0 / j/1 ./ II , / ) 0 • ~ J _... ' / fO ~ y• ) o J / 

14t::;\:c» ,~ ~J ~~ u~~~~~-'~ ~)f-~j~~'.\ 
- ....... ~ ., •' \ j, " • • J .. / / 

' \ ..... ::". :"' ... ~ -I ' .. ~ ' ... ,.... .), • I\/ H \ ~ ....-... \ ...... ...-:" // \ . / . J / _:.0 \;:: / 
~~~JY.o!~~~ '--~o~i_)J~ .. ' .. ..., / ...... ""' _.., . .. 

~ z'" ~ .J ()~ \'" 
~~ .. , lJ ~.ol 'J 

247 - Onlara peygamberleri dedi ki: i~te Allah hii
k~imdar olarak size Tahlt'u gonderdi. Onlar: Biz hiikiim
darhga ondan daha lay1k iken ve ona malca bolluk da ve
rilmemi~ken nasll olur da bizim b~liDlza hiikiimdar olabi
lir? dediler. Peygamberleri de dedi ki: Allah onu sizin iis
tunuze begenip se<;mi~tir. O'na bilgice ve viicud<;a da bir 
iistunliik vermi~tir. Siiphesiz ki Allah; mulkunu diledigi
ne verir. Ve Allah Vasi'dir, Alim'dir. 

Tahit ve Cahit 

Onlar peygamberlerinden; kendilerine, aralarmdan birini kral ta
yin etmesini istediklerinde Talut kral tayin edildi. Talut bir asker olup 
kral ailesinden degildi. Kralhk Yahuda kabilesinde idi ve Talut da bu 
kabileden degildi. Bunun i~indir ki onlar : «Biz hukumdarhga ondan 
daha lay1k iken ve ona malca bolluk da verilmemi§ken nas1l olur da 
bizim ba§Imiza hukumdar olabilir?>> dediler. Yani hukumdar se~il

mekle birlikte o fakirdi ve hukumdarligi yurutecek varhgi yoktu. Ba
Zilarmm zikrettigine gore o sucu; baz1larmm dedigine gore de tabak 

. idi. Bu davram§, peygamberlerine bir kar§I ~Ikma ve isyan idi. Hal-
buki onlara itaat etmek ve guzel soz soylemek dii§erdi sadece. Pey-
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gamberleri onlara cevaben §6yle dediler: «Allah onu s1zm tistiintize 
begenip sec;mi§tir.» Allah anu sizin ic;in yine sizin aramzdan sec;mi§tir 
ve anu sizden daha iyi bilmektedir. Onu kendi kendime ben sec;mi§ de
gilim. B~mden vaki' isteginiz tizerine Allah bunu bana emretmi§tir. «Ona 
bilgide de vticudc;a da bir tisttinltik vermi§tir.» Bununla birlikte Tah1t 
sizden daha giic;lti, sab1rh ve bilgilidir. :i:Iim ve bayca sizden daha mii
kemmeldir. 

Buradan hareketle htiktimdar alan ki§inin ilim, gtizel bir §ekil sa
hibi ve bedence kuvvetli almas1 gereklidir. 

Peygamberleri sanra §oyle devam etti : «~tiphesiz ki Allah; mtil
kiinti diledigine verir.» 0 diledigini yapan bir hakim'dir. Yaptlklarm
dan sarulmaz. Ama yaratlklarma rahmetinden ve -hikmetinden dalay1, 
bir de ilmi icab1 anlar yaptlklarmdan sarulacaklardir. Bunun ic;indir 
ki Allah Teala : «Ve Allah Vasi'dir, Alim'dir.n buyurmaktadir. O'nun -
fazileti geni§tir; ·rahmetini diledigine bah§eder. Htiktimdarhga kimin 
kimden daha mtistehak aldugunu da en iyi 0 bilir. 
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248 -- Peygamberi onlara dedi ki: Gerc;ekten onun 
hukumdarhginin alameti size Tabut'un gelmesidir ki, on
da Rabb1n1zdan bir ··Sekine» ve Musa hanedan1yla Hartin 
hanedan1n1n terkettiklerinden bir kahnti vardir. Melekler 
onu yuklenecektir. ~a yet inananlardan iseniz $iiphe yok ki, 
bunda sizin ic;in kesin bir ayet vardrr. 

Peygamberleri anlara §6yle der : «Talut'un htiktimdarh~mn bere
ketinin alameti, sizden daha once ahnmi§ alan Tabut'u Allah'm size 
geri vermesidir.n · ' 

«Ki anda Rabbimzdan bir sekinet vard1r.,, Ayet-i kerime'deki se
kinet kelime.sinin vakar ve yticelik anlammda aldugu soylenmi§tir. 

Ma'mer kanahyla Katade'den rivayetle Abdtirrezzak bu kelimenin 
vakar anlammda oldugunu; Rebi' ise rahmet anlammda aldugunu soy
lemektedir. Bu sanuncu anlam Avfi'den ve ibn Abbas'dan da rivayet 
edilmi§tir. 
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ibn Cureyc der ki: «Onda Rabbm1zdan bir sekinet .. . vard1r.n aye
tinl Ata'ya sordum. «Allah'm ayetlerinden bilip de kendisind·e huzur 
ve siikun bulduklanmzdir.>> diye cevap verdi. Hasan el-Basri de bOyle 
soylemi§tir. 

( 4-JI ) nin altmdan bir tas oldugu ve i~inde peygamberle
rin kalblerinin y1kand1g1 da soylenmi§tir. Ailah Teala onu Musa (a.s.) 
ya. vermi§ o da levhalan onun i~ine koymu§tu. 

Bu gorii§ii Suddi. .. ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. 
Siifyan el-Sevri. .. Hz. Ali'nin §6yle dedigini rivayet eder : «insan 

yiizii gibi bir yiizii vard1r. Sonra o hafif bir ruhtur.n 
ibn Cerir <;liyor ki: «Bana Miisenna ... Ali'den rivayet etti ki o 

§6yle demi§tir : «Sekinet, §iddetli bir ruzgard1r ve onun iki ba§I vardiV> 
Mucahid de «onun iki kanad1 ve bir kuyrugu vard1r,n demektedir. 
Muhammed ibn Ishak, Vehb ibn Muriebbih'den rivayetle §oyle 

diyor : «Sekinet, olii bir kedi ba§ldir. Tabutta kedi hayk1rmas1yla hay
kirdigi zaman zafere ula§acaklanm anlarlar 've onlara zafer nasib 
olurdu.n 

Abdurrezzak.. . Vehb ibn Miinebbih'in §oyle dediglni soyliiyor : Se
kinet, Allah'dan bir ruhtur ki konU§Urdu. Herhangi bir §eyde anla§
mazhga dii§tiiklerinde konu§ur ve arzulad1klan §eyin a~1klamas1m on
lara bildirirdi. 

«Musa hanedamyla, Harun hanedammn terkettiklerinden bir ka
lmtl vard1r.» ayet-i kerime'~ine gelince; ibn Cerir der ki : Bize ibn 
Miisenna .. . <<Mftsa hanedam ile Harftn hanedanmm terk ettiklerinden 
bir kalmtl vard1r.» Ayeti hakkmda ibn Abbas'm §oyle dedigini rivayet 
etti : «Bunlar, Hz. MU.Sa (a.s.) mn asas1 · ve levhalarm par~alandlr. » 

Kat!de, Siiddi, Rebi' ibn Enes ve ikrime de bOyle soylemi§ler, ik
rime aynca Tevrat'1 da ilave etmi§tir. 

Ebu Salih «Musa hanedamyla, Harun hanedammn terkettiklerin
den bir kalmtl vard1r.» ayeti hakkmda: Hz. Musa'mn ve Harun'un asa
lan ile Tevrat'dan iki levha ve menn'dir, demi§tir. 

Atiyye ibn Sa'd ise : MU.Sa ve Harun'un asalar1, MUsa. ve Harun'un 
'elbiseleri ve levhalarm pan;aland1r, diyor. 

Abdurezzak der ki : «Musa hanedamyla Harun hanedamnm ter
kettiklerinden bir kalmtl vard1rn ayetini Sevri'ye sordum; §Oyle dedi : 
Onun menn'den bir ol~ek ve levhalarm pan;alan oldugunu soyliyenle
rin ya.nmda asa ve na'leyn oldugunu soyleyenler de vard1r. 

«Melekler onu yiiklenecektir.n ayetine gelince; ibn Cureyc, ibn 
Abbas'm §oyle dedigini nakleder : «Melekler Tabut'u gokle yer arasm
da ta§lyarak geldiler ve insanlar bak1p dururken onu Tattlt'un online 
koydular. 

Suddi der ki: Tabut, Talut'un evinde idi ve onlar da ~em'un'un 
peygamberligine inanar~k Talut'a itaat ettiler. 
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Sevri'den, onun da baz1 §eyhlerinden rivayetinde Abdiirrezzak di
yor ki : «Melekler Tabut'u bir inegin ~ektigi araba iizerinde getirdiler.,, 
iki inegin ~ektigi bir araba iizerinde oldugu da soylenmi§tir. 

Bir ba§kasl da §oyle anlatlr : «Tabut Eriha'da idi. Mti§rikler orayt 
ald1klarmda Tabut'u ilahlarmm evinde biiyiik putun altma koymu§
lardl. Tabut putun ba§ma ~1kt1, indirip tekrar altma koydular, yine 
aynm oldu. Onu putun altma ~akt1lar, bu sefer de putun ayaklan par
~alanarak etrafa sa~1ldl. Boylece bunun Allah'm i§i oldugunu ve ken
dilerine ugur getirmeyecegini anladllar ve Tabut'u memleketlerinden , 

· ~1kararak koylerden birine koydular. 0 koy ahalisinin boyunlannda bir 
hastahk meydana geldi. 

israilogullarmdan esir alml§ olduklan bir cariye bu hastahktan 
kurtulmalan i~in onu israilogullarma geri vermelerini onerdi. Onlar 
da Tabut'u iki inege yiikleyerek ·yola ~1kardllar. i.srailogullan memle
ketine yakla§mcaya kadar ona kim yakla§tl ise oldii. isrAilogullan mem
leketine yakla§mca inekler boyunduruklanm klrarak geri dondiiler. 
israilogullan da gelerek Tabut'u ald1lar. 

Tabut'u Davud (a.s.) un, ya da i~lerinden iki gencin teslim ald1g1 
soylenir. Tabut'un Filistin koylerinden Ezded koylinde oldugu da soy
lenmi§tir. Allah Tella buyuruyor ki : <<~ayet Allah'a ve ahiret ·giiniine 
inananlardan iseniz §iiphe yok ki bunda sizin i~in getlrmi§ old.ugum 
peygamberligimde ve Tllut'a itaat konusunda siZe emrettiklerimde 
dogru olduguma kesin bir delil vardlr.,, 
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249 - Talut orduy1a t:nrlikte aynhp ~lkt1g1 vakit de
eli ki: Allah sizi bir rrmakla deneyecektir. Kim ondan i~er
se benden degilclir. Kim de ondan tatmazsa ~iiphesiz ki 
bendenclir. Eliyle bir avu~ alanlar b~ka,. Derken onlardail 
biraZl miistesnA olmak iiz·ere hepsi de ondan i~ivercliler. 
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Talut ve beraberindeki mu'minler rrmag1 ge~tikleri vakit, 
bizim bugiin Calut ve ordusuna kar§I (koyacakJ giiciimiiz 
yoktur, dediler. Mutlaka Allah'a kavu~acaklann1 bilenler
se dediler ki: Nice az topluluk, Allah'm izniyle pek ~ok 
toplulugu yenmi~tir. Allah sabredenlerle beraberdir. 

Allah . Teall · bu A yet-i kerime'de isriilogullanmn krall Tihlt'tan 
haber veriyor. Tihlt, ordusu ve isriilogullarmdan kendisine itaat eden
lerle birlikte ~Ikmi§tl. Siiddi'nin zikrettigine g()re, o giinde ordusunun 
saytSl seksenbin idi ki Allah en iyisini bilir. 0 §Oyle demi§ti : «Allah 
sizi bir 1rmakla deneyecektir.» 

ibn Abbas ve ba§kalan me§hur §eria nehrini kasdederek bu nehrin 
Urdiin ve Filistin arasmda bir nehir oldugunu soylerler. 

Tahlt §oyle devim etmi§ti : 
«Kim ondan i~erse benden deg!J.dir.» Bu §ekilde bugiin benimle 

birllkte olmasm. <<Kim de ondan tatmaz ise §iiphesiz ki bendendir. Eliy
le bir avuc; alanlar ba§kaJ> Bunun bir zaran yoktur. 

Allah TeAll buyuruyor ki: «Derken onlardan biraz1 miistesni ol
mak iizere hepsi de ondan ic;iverdiler.>> 

ibn Ciireyc, ibn Abbas'm §oyle dedigini soylemektedir : <<Ondan 
eliyle bir avu~ alan kand1, ic;en ise kanmad1.» Aym sozleri Siiddi de Ebu 
MA.lik'ten, o da ibn Abbas'tan riviyet etmi§, Katide ve ibn ~evzeb de 
aym §eyi soylemi§lerdir. 

Siiddi diyor ki : Ordu seksen bin ki§iydi. Bunlardan yetmi§altl bin 
ki§isi nehlrden i~ti ve Talut ile birlikte dortbin ki§i kald1. 

ibn Cerir; israil, Siifyan es-Sevri ve Mis'ar ibn Kedam kanallyla ... 
Beri ibn Azib'den rivayet ediyor ki; o §oyle deml§tir : Biz Bedir gii
niind·eki Muhammed (s.a.) in ashabmdan bahsediyorduk. Onlar Talut 
ile birlikte nehri ge~enlerin sayiSl gibi iic;yiiz on ):tiisur ki§i idiler. Talut 
ile nehri ancak mii'min olanlar gec;mi§lerdi. 

Buhari de bu hadisi Abdullah ibn Reca tarik1yla ... Beri'dan ri-
vayet etmi§tir. . 

Bunun i~lr ki Allah Teala : <<Talut ile beraberindeki mii'minler 
1rmag1 ge~tikleri vakit, bizim bugiin Calut ve ordusuna kar§l giiciimiiz 
yoktur.» Onlar dii§manlarmm c;oklugundan dolayi dii§marila kar§Ila§
mak i~in kendilerini az gordiiler. Bilginleri ise Allah'm vaadinin hak 
odugunu, zaferin Allah katmdan' oldugunu, sayi ve haz1r1IgJ.n ~oklu
guna dayaiunad1gm1 soyleyerek onlan cesaretlendiriyor : <<Nice az to~ 
luluk, Allah'm izniyle pek ~ok toplulugu yenmi§tir. Allah sabredenlerle 
beraberdir:>> diyorlardl. 

Bakara, 

'' ~.J 
J 

...-; j -

diler 
za St 

tllar 
met 
lah'l 
yiizi 
rine 

hak 
deri 

dusUJ 
kend; 
<<ayal 
firler 

). 

zime1 
j 

panll 
lut'u 
i§leri 
mU§, 

likle 
§oyle 



Bakara, 250-252) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRi' 983 

,/,...tSI • .. -:.,~ •. /~.· •."\f("\..,\~ -'·' ,...--:::"/11'1\ J. ~f,~ 
-U,... ...::.~__,~ - ~ • ,J ~,l.\t~3~--'..:->-"~!J_>~U.J 
) ) (~//'I\ • _} ) / / ~ / t/ . •/· -'/ ( , . / 
~J_.,;)j.:::_.;j~ ~ ~-\~ y H' ~ ?--~~~\~ ·~\__, 

_... \ J• _,-/ ,......... "'/ /o o_,., )\) ,, )(' ; \.:;.\\~ \{> ':1 ~;~\~~ t;(-:; _; ~\i'W' ~,~,;~J ~ 
~ ~~ .. ®r~l -:' \ r~tf,_,J•~ ), _,~ \).-\, J. •..-,;\ / ~ .,_, •/ 
._..u.l,. • ~ ~ --' ;) .oU\ •• < ;::a)_) J.) ,J ...::__,) - • ... 4 ;. a) 

~ ~ .. v. , ,-~ . 

$Sf-5Q~\;~__v~,~~S~\ 
250 - Cahit ve askerlerine kar~1 viktlklan zaman de

diler ki: Ey Rabbimiz, i.izerimize sabrr yagdrr, ayaklanm;t
za sebat ver ve bizi kafirler giinihuna ka~1 muzaffer kll. 

251 - Allah'm izniyle onlan hemen hezim_ete ugrat
tllar. Davud da Calut'u oldiirdii. Allah ona miilk ve hik
met verdi. Dilemekte oldugunu da ona ogrettf. $Ayet Al
lah'm insanlan birbiriyle def'edip savmas1 olmasaydl yer
yiizii muhakkak fesada ugrardl. Ancak Allah, Alemler iize
rine lutuf sahibidir. 

252 - i~te bunlar Allah'1n ayetleridir. Onlar1 sana 
hak olarak okuyoruz. $iiphesiz ki sen CtarafimizdanJ gon
derilmi~ peygamberlerdensin. 

Say1ca az olan Ta.Iut'un im!nll ordusu, saYlca ~ok olan C!lut'un or
dusundan mute§ekkil dii§manlanyla kar§Ila§tlklannda «Ey: Rabb1m1z, 
kendi katmdan uzerimize sab1r yagd1r.>> Du§manla kar§Ila§marmzda 
«ayaklanm1za seb!t ver,» bizi !cizlik ve ka~maktan koru «ve bizi · k!
firler guruhuna kar§l muzaffer kll.» dediler. 

Allah Te!1! buyuruyor : « (Allah'm yard1m1yla) onlan hemen he
zimete ugratt1lar. D!vud da C!lut'u oldurdii.» 

isr!iliy!tta zikredildigine gore Hz. D!vud C!lut'u elindeki bir sa
panla oldurmu§. Attlg1 sapan ona is!bet ederek olduriilmu§. Talut, Ca
lut'u oldureni k1z1yla evlendirecegini, - nimetleriyle . sevindireceglni ve 
i§lerinde kendisini ortak edecegi va'dinde bulunmu§. Bu sozunde dur
mu§, sonra hukumdarllk Allah'm kendisi~e verdigi buyiik peygamber
likle birlikte Davud (a.s.) a intik!l etmi§. Bunun i~indir ki Allah Te!la 
§6yle buyurur : T!lut'un f'linde olan «Miilku ve hikmeti» ~emuyelden 



984 iBN KESiR (Ciiz: 2; Sure: 2 

sonra peygamberligi «ona verdi. Dilemekte oldugunu da ona ogretti.» 
Allah Teala sonra §Ciyle buyuruyor : 

((§ayet Allah insanlan birbriyle def'edip savmasayd1 yeryiizii mu
hakkak ki fesada ugrardi.» Tahlt'un muharebesi ve Davud'un kahra
manligi ile israilogullanrun ba§lhdan dii§hlanlanm savd1g1 gibi, eger 
Allah bir kavimden ba§ka kavimleri def'edip savmasayd1 elbette helak 
olurlardi. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §oyle buyurmaktadir: 
((§iiphesiz ki Allah insanlarm bir kiSmmi digerleriyle bertaraf etme
seydi manast1rlar, kiliseler, havralar ve ic;inde Allah'm ad1 c;ok amlan 
camiler y1k1hr giderdi.» (Haec, 40) . 

ibn Cerir diyor ki: Bana Ebu Humeyd el-H1msi.. . ibn Omer'den ri
vayet etti ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmU§lardir: ((§iiphesiz ki bir 
salih miisliiman ile Allah Teala ona kom'§u olan yiiz hane halkmdan 
belay1 savar.» Sonra ibn Orner: «§ayet Allah insanlan birbiriyle def'e
dip .savmasaydi yeryiizii muhakkak ki fesada ugrardl.>l ayet-i kerime'
.sini Okl,ldU. 

Bu hadisin isnadi zaJ1ftlr~ Qiinkii seneddeki Yahya ibn Said - ki 
ibn Attar el-Himsi'dir- son derece zay1f bir ravidir. 

Yine ibn Cerir §Oyle der : Bize Ebu Humeyd el-H1msi... Cabir ibn 
Abdlillah'dan rivayetle Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu haber 
verdi: <<§iiphesiz ki Allah Teala salih bir miisliiman adam ile onun 
c;ocuklanm, c;ocuklarmm c;ocuklanru, ev halklm ve civarlarmda olan 
hanelerin halklanm diizeltir. 0 ki§i aralarmda oldugu siirece hepsi de 
Allah'm hlfZl, emaneti altmdadirlar.» 

Yukardaki sebebe istinaden bu hadis de garib ve zaJ1f bir hadistir. 
Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor ki : <<Bize Muhammed ibn Ahmed 

ibn ibrahim ... Sevban'dan mertu' olarak §U hadis-i §erif'i haber verdi : 
<<Allah'm emri gelinceye kad~r (k1yamete kadar) ic;inizde yedi s1mf 
insan bulunacak; onlarla zafer bulacaksm1z, onlarla yagmura nail ola
caksimz ve onlarla nziklanacaksimz.» 

Yine ibn Merduyeh diyor ki: Bize Muhmm~d ibn Ahmed ... Uba
de ibn Samit'ten rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lar
dir: «fimmetim ic;inde ebdal otuz ki§idir; onlar sayesinde rlZiklarurSl
mz, onlar sayesinde size yagmur verilir ve onlar sayesinde zafere ka
vu§turulursunuz.» Katade der ki: Hasan'm onlardan oldugunu uma
nm. 

Allah Teaia buyuruyor: «Ancak Allah alemler iizerine lutuf sahi
bidir.» Onlara rahmet ve iyilik sahibidir. BazlSllll baZISiyla def'eder, 
savar. Biitiin i§lerinde ve sozlerinde yaratiklanna kar§I hiikiim, hik
met ve huccet sahlbidir. Sonra Allah Teala : «!§te bunlar Allah'm ayet
leridir. Onlan sana hak olarak okuyoruz.» buyuruyor. Yani gec;mi§le
rin durumlannd.an sana anlattigimiz §eyler Allah'm ayetleri<;iir ve ts
railogul~an bilginlerinin bildiklerine de mutablk ve uygun vaku:llar-
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d1r bunlar. «Ve sen ey Muhammed taraf1m1zdan gonderilmi§ peygam
ber lerdensin. » 

----- i Z A H I---'----

Talut ve Calut kiSSasma tasavvufi bir yorum getirmeye ~ah§an 
Alusi §6yle diyor: 

i§aret kabilinden bu ayet §6yle tefsir edilir : Kalb Ml.lsa'smdan 
sonra gelen beden yahudilerinden gii~lii bir toplulugu gordiin mii? 
Hani onlar, akll peygamberlerine diyorlardl ki; bize Allah yolunda sa
va§abilecegimiz bir hiikiimdar gander. 0, ya iizerinize sava§ farz kllm
dlgl takdirde sava§mazsamz? Qiinkii tabiat ~irkeflerine batlp daldigl
mz i~in sava§abileceginizi iimid etmiyorum, demi§ti. Onlar da Allah'a 
gidi§ yolunda ni~in sava§mayahm? Biz asli isti'datlanm1zm yur
dundan ~1kanlm1§ bulunuyoruz. Qiinkii oray1 arzu ediyoruz. Ke
mal ~ocuklanm1zdan yabanc1 dii§tiik, siirekli aglayarak onlan bekliyo
ruz demi§lerdi. Kendilerini gurbete dii§iiren ve hayretten hayrete sev
keden dii§manlanyla sava§ma buyrugu gelince pek az1 miistesna, o 
peygamberin tara.ftarlarmm safmdan ~1klp sava§maktan ka~mmi§lar
dl. Sava§anlar sadece isti'dath gii~lerdi. Allah kendi kismetlerini azal
tan zalimleri ~ok iyi bilir. Peygamberleri kendilerine demi§ti .ki :Allah 
Teala size, insani ruh olan Talut'u, ilahi nurlarla ta~lanml§ Samadani 
tedbirlerin , tahtma oturmu§ olarak kral yaptl. Onlar enAniyet perde 
siyle perdelendikleri, hakkaniyet bilgilerinden gafil kald1klan i~in; 

asli alemden kesafet alemine inmi§ olmas1 sebebiyle mertebesi dii§iik 
oldugu ve bize benzer yam bulunmad1~ halde o bizim iizerimizde nas1l 
kral olur? dediler. Ve devamla, biz kendi alemimize i§tirak ettigimiz, 
.birbirimize benzedigimiz i~in hiikiimdarllga daha ~ok laytklz, dediler. 
Bilindigi gibi bir §eyin benzeri ona daha ~ok meyyaldir. Ve ki§i benze
rine daha ~ok · uyar. Her §eyin felaketi de kendi cinsindendir. Kald1 
ki o hiikiimdara tasarruf miilkiinden bir geni§lik de verilmi§ degildi. 
Zira vas1tas1z tasarruf yapllamaz. Peygamberleri onlara dedi ki :Allah 
onun basitligi, sizin bile§ikliginiz nedeniyle onu size hiikiimdar klld1. 
ilahi bilgide geni§lik, ruhani zatta kuvvet verdi ona. Allah miilkiinii 
diledigine verir ve o kimse Allah'm miilkiinii Allah'm izniyle yonetir. 
Allah mutlak geni§likle her §eyi ku§atml§tir. Zuhur gerektiren Esma'
mn zuhuruyla, tecelliyi icabettiren hiikmiiyle bilgi sahibidir. Peygam
berleri onlar(l dedi ki : Onun sb:in iizerinizdeki hiikiimdarhg1 ve Rab 
tarafmdan size halife ta'yin edildiginin i§areti, gogiin tabutunu getir
mesidir~ Onda Rabbm1z tarafmdan g6nderilmi§ bir siikunet ve huzur 
vard1r. Sekine~ imanla huzur, Allah He unsiyettir. Aynca o tabutta 
kalb Musa'smm ve s1r sahibi Harun ailesinin biraktigi kalmtllar var
dlr. Bunlar tevhid · ve La ilahe illallah asas1d1r ki; o nefs stfatlanmri 

/ 
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biiyiilerinin en biiyiigiinii kap1p ka<;ar. 0 tabutta peygamberlerin go
niillerinin y1kand1g1 nur tecellilerinin atas1 vard1r. Bir de ilham Tev
rat'mdan boliimler vard1r ki, onu ruh tabutunun huzuruna isti'dat 
melekleri ta§Ir ve o zaman kendisine hilafet teslim edilir, biitiin insan 
s1fatlanmn kabileleri ona boyun eger. Talut ve askerleri, ak1l veziri, 
kalp mii§iri, anlayi§ miidebbiri ve duyu nizam1yla aynlmca, Allah on
Ian §ehvet sulanyla, cismani tabiat nehriyle tecriibe edecegini bildirdi. 
Kim o sudan i<;er ve susuzlugunu gidermek i<;in avu<;larsa, ruhaniler 
aleminin· Slfat mftka§efesinin mensftblarmdan te§ekkiil eden benim 
topluluguma dahil olmazlar. Kim de o sudan tatmaz ve i<;mezse o, kud
si yiiceliklerin sakinlerinden ve iinsiyyet tahtmm gelinlerinin cilvesini 
gorenlerden olur. Kim de eliyle bir avu<; avu<;lar ve zaruret miktanyla 

:, yeti_!lir~e, h1rsa dii§meksizin ve a§mya gitmeksizin ihtiya<; i<;in avu<;la
yacak olursa onlar miistesnad1r, dedi. Ne var ki onlar bu sudan i<;tiler, 
avu<;lad1lar ve pek az1 mustesna suyun i<;ine dallp <;1kt1lar. Miistesna 
olanlar ta"biat kirliliklerinden armml§, kirli elbiselerinden temizlenmi§, 
hilelerden uzakla§ml§ olan bir azmhktl ve bunlarm say1s1 <;ok azd1. 
Ruh Talut'u, tabiat nehrini ge<;ip beraberinde kalb, ak1l ve miizik ile 
diger tabileri oldugu halde, inananlarla birlikte bu nehri a§mca, tern
kin makamma ula§mami§ olan zay1flardan miite§ekkil bir grup dediler 
ki: Bu giin bizim nefs Calut'una ve onun adamlarma kar§l sava§acak 
giiciimiiz yoktur. <;iinkii onlar hile ve desiseleri <;ok iyi bilirler. Allah'a . 
donerek onunla miilaki olacaklarma kesinkes inananlar da dediler ki; 
nice az bir topluluk pek <;ok toplulugu yenip ezmi§tir. Onlarm toplu
lugu Allah'm izniyle yokolup gitmi§tir. Allah onlara has tecellileri ile 
sabredenlerle beraberdir. Onlar Calut ve askerleriyle sava§a tutu§un
ca, her tiirlii gii<; ve kuvvetten S1yr1hp, Rabb1m1z bize sab1r ve istikamet 
ver. Cihad meydanmda ayalkanm1za diren<; ver ki, bir daha maglub 
olarak geri donmeyelim, hakk1 gizleyen dii§manlanm1za kar§l bizi mu
zaffer kll, dediler. Bu dii§manlar nefs-i emmare ve onuzi s1fatlandu. 
Allah'm izniyle onlar bu dii§manlanm yenip k1rana ugrattllar. Kalb 
Davud'u nefs Calut'unu oldiirdii. Hepsi . temkin makamma vas1l oldu
lar. Bir daha geri donmekten korkmaz ve <;ekinmez oldular. Kalb Da
vud'u, nefs Calut'unu teslim ta§l ile nza balyozlan arasmda ezdi. Al
lah'tan ba§kasma iltifatl terketti. Boyleoe onun heves beynine isabet 
ettirdi ve onu baygm olarak yere dii§iirdii. Allah Teala ona hilafet 
miilkiiniin Davud'lugunu verdi, ilham hikmetlerini, lutfetti, harb el
biselerini yapmay1 ve varidat kU§larmm dilini 6gretti. Beden daglarmm 
tesbihini belletti. ~ayet Allah Teala talep erbab1 gibi baz1 insanlan, 
<<vasllin» ziimresine eren me§ayih gibi bazllanyla def'etmeseydi, en 
giizel bi<;imde yaratllmi§ oHm insanlarm isti'dad topraklan nefs Ca
lut'unun isti'las1 s1rasmda fesada ugrard1. Ne var ki Allah alemlere lu
tuf ve ihsan sahibidir. Taliblerin taleb silsilesi ve onlann ilham esran 
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ile karnil §eyhlerin iradesini harekete ge~irir. Onlan terbiye eteklerine 
sararak, hareket tepelerini a§Inalarmda ba§anya ula§ttrrnast da Allah'm 
Iutf-u keremine i§arettir. Cimri davranmayan cornerdi, isteyen ve iste
rneyen herkese lutfeden lutuf sahibini (Allah Teala'yt) tenzih ederiz. 
(Alusi, Ruh el-Meani; II, 175 -176) 

~evkani ise bu konudaki israiliyyata temas ederek diyor · ki: 
Abd ibn Humeyd ve ibn el-Munzir, ibn Abbas'dan naklederler 

ki : Ona Hz. Musa'nm elinde bulunan tabutun geni§ligi soruldugunda 
o cdki zira' idi» clemi§tir. ibn el-Mfinzir ve ibn Ebu Hatirn, naklederler 
ki, ibn Abbas «sekin» e rahrnettir, demi§tir. ibn Ebu Hatirn ve Ebu 
~eyh ibn Abbas'tan rivayet ederler ki o, . «sekine» huzur ve itrni'
nandtr, demi§tir. ibn el-Mfinzir ve ibn Ebu Hatirn, ibn Abbas'dan nak
lederler ki; o «sekine» kedi buyuklugunde bir hayvandtr. iki goziin-. 
den §Ualar ft§kmr, derni§tir. iki ordu kar§I kar§tya g~ldiginde o hayvan 
elini ~;tkanr ve orduya bakar, ordu korkusundan maglub olurdu de
rni§tir. Taberani zayif bir senedle Hz. Ali'den nakleder ki, o cisekine)} 
bir ruzgardtr. Onun iki ba§I vardtr, demi§tir. Abdurrezzak, Ebu Ubeyy, 
Abd ibn Hurneyd, ibn Cerir, ibn Munzir, ibn Ebu Hatim ve Hakim, 
sahih olarak Hz. Al'i'den tahri~ ederler ki, o «sekine» insan yuzii gibi 
yiizti olan bir §eydir. Aynca o bir ruzgard1r, derni§tir. Abd ibn Hurneyd, 
ibn Cerir, ibn Ebu Hatirn ve Beyhaki Miicahid'den naklederler ki o 
«sekine» Allah tarafmdan gonderilen ruzgar §eklinde bir §eydir. Ked~ 
gibi yuzleri vard1r. iki kanad1 ve kedi kuyruguna benzer kuyrugu var
dir, derni§tir. Said ibn Mansur, Ali ibn Hurneyd, ibn C.~rir, ibn Abbas' 
tan naklederler ki, o ccsekine», cennette altmdan bir tastlr. ilahi levha
larm verildigi peygarnberlerin kalbi onunla yikamr, derni§tir. Abd ibn 
Hurneyd, ibn Cerir, ibn Ebu Hatirn, Vehb ibn Munebbih'ten nakle...: 
derler ki, o ccsekinen Allah .tarafmdan bir ruhtur, konu§rnaz, insanlar 
bir §eyde ihtila.f ederlerse konU§Ur ve insanlarm SOZUnU ettikleri ko
nunun a~tklarnasmt blldirir, derni§tir. ibn Ebu Hatirn, Hasan'dan nakle
der ki, 0 «sekinen insamn kalbinin huzur buldugu sozdur, derni§tir. 
Abdurrezzak Katade'den nakleder ki o, «sekine» vakar'dir, demi§tir. 

Ben derirn ki : Bu birbiriyle ~eli§ik olan . tefsirler bu buyuk ki§ilere 
yahudilerden ul~rni§ olan bilgilerdir. Allah onlan kahretsin. Onlar 
bu gibi §eyleri muslurnanlarm dinleriyle oynarnak ve §iiphe sa~;rnak 
i~in rniislurnanlann arasma soku§turmu§lardtr. Bakm ki; bazan «Seki
nell yi bir hayvan, bazan kati bir rnadde, bazan da akilstz bir §ey §ek
linde takdirn etmi§lerdir. Mucahid'in soyledigine bak1lacak olursa, o 
kedl yuzu gibi bir ytizti olan iki kanath ve kedi kuyruguna bEmzer kuy
rugu olan bir ruzgar §eklindedir. israilogullanndan nakledilen butUn 
bilgiler ~ogunlukla aktl alniaz §eylerden ibaret olup birbiriyle ~eli§ik

tir. Bu gibi ~eli§ik rivayetlerin Hz. Peygarnber'den nakledilrnesi sahih 
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olmad1g1 gibi, onu soyleyen ki§ilerin de gorii§ii olamaz. <;unkii onlar 
kendi gorii§leriyle tefsire ba§vurmayacak ve i~tihad konusu olmayan 
konulara dalmayacak derecede degerli kimselerdir. 

Bu senin i~in kesinlik kazand1ysa, bilirsin ki bu noktada ba§vurul
ma.sl gereken kaynak sekine kelimesinin liigat baklmmdan anlamldlr. 
Bu, liigatta bilinen bir kelimedir. Liigat bilgisi dururken bu gibi ~eli
§ik ve zorlamah §eylere ba§vurmaya gerek · yoktur. Allah bu konuda 
bizim i~in geni§ bir yol halketmi§tir. Eger sekine konusunda Hz. Pey
gamberden nakledilmi§ bir tefsir bulunsayd1 bizim onun gorli§iine uy
mamlz gerekirdi. Halbuki ondan bu konuda hi~bir rivayet nakledilme
mi§tir.,, (~evkani, Feth'iil-Kadir, I, 267) 
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e~;~l!~,.1~~;~'c.'~'~sj) 
253 - Bu peygamberlerden kimini ·kiminden ustiin 

k1ldlk. Allah, onlardan kimiyle soyle~mi~. kimini de dere-
. celede yiikseltmi~tir. Meryem oglu isa'ya da a<;ak deliller 
verdik. Ve onu Rlih'ul-Kudus ile destekledik. Eger Allah 
dileseydi onlann arkasmdakiler; kendilerine apa~1k delil
ler geldikten sonra birbirlerini oldiirmezlerdi. Fakat ihti
lafa dii~tuler, sonra onlardan kimi inand1, kimi de inkar et
ti. Allah dileseydi birbirlerini oldurmezlerdi. Ancak Allah 
istedigini yapar. 

Peygamberler ve Peygamberlik 

Allah Teala ((Andolsun ki Biz peygamberlerden bir k1Smm1 bir klS· 
mma ustiin k1ld1k. Davud'a da Zebur'u verdik.'' (isra, 55) ayet-i keri
me'sinde de i§aret buyurdugu uzere, burada peygamberlerin baz1siru 
baz1smdan iistiin klld1gm1 haber vermektedir. ~oyle buyuruyor: nBu 
peygamberlerden kimini kiminden iistlin klldlk.)) Muhammed, MU.sA. 
-ibn Hibban'm sahih'inde Ebu Zerr'den rivayet edilen hadis-1 §erif'e 
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gore- Adem (a.s.) ile oldugu gibi «Allah onlardan kimiyle soyle§mi§, 
kimini de derecelerle yiikseltmi§tir.» Nitekim isra hadisinde sabit ol
dugu iizere Rasulullah (s.a.) goklerde peygamberleri Allah katmda.ki 
derecelerinin farkhhgma gore gormii§tiir. 

Buhari ve Miislim'de Ebu Hiireyre'den rivayet edilen bir hadis-i 
§er1f'te Ebu Hureyre §Oyle diyor : Bir miisliiman ile bir Yahudi miina
ka§a ettiler ve yahudi yemin ederek : «MU.Say1 alemlerden iistiin k1lan 
Allah'a yemin olsun ki hay1r dedi.» Miisluman .elini kald1rd1 ve yahu
dinin yiizune bir tokat attl ve : <<Ey habis, Muhammed'den de mi tis
tun?» dedi. Yahudi, Rasulullah (s.a.) a gelerek bu miisliimam §ikayet 
etti. RasUlullah (s.a.) : <<Beni peygamberlerden iistiin tutmaym1z. In
sanlar k1yamet giinii olecekler ve ilk uyanan ben olacag1m da Musa'Yl 
aqm ditegine tutunmu§ olarak bulacag1m. Bilmiyorum benden once 
mi uyanml§ olacak yoksa Tur'un y1k1lmasma m1 kar§Ihk verilmi§ti? 
B&ni peygamberlerden iistiin tutmaym1z.>> Ba§ka bir rivayette de §Oyle 
buyurmu§tur : <<Peygambe:der arasmda iistiinluk iddiasmda bulunma
yimZ.>> 

Bu hadis-i §erif ile ayet-i kerime aras1m nas1l cemedecegiz diye 
sorulursa buna muhtelif §ekillerde cevap verebiliriz. §oyle ki : 

1 - Hadis-i §erif'in vurudu bu ayet-i kerime'nin niizuliinden on
cedir. Ancak bu gorii§ §iiphelidir. 

2 - Rasulullah (s.a.) bu sozii tevazu kabilinden soylemi§tir. 

3 - RasUlullah (s.a.) bu sozii dii§manhk ve munaka§a hallerin
de bu tiir ustiinluk iddialanm yasaklama sadedinde soylemi§tir. 

4 - Rasulullah (s.a.) bu sozii ile miicerred gorii§ler ve asabiyet 
(kabilecilik) ile bu tiir iistiinliik iddialarmda bulunmayimz, demek 
istemi§tir. 

5 - Peygamberlerden birini digerinden iistiin tutma sizin i§iniz 
degildir; bu Allah'a ait bir i§tir. Size dii§en ona boyun egme, teslim 
olma ve imand1r. 

Allah Teala buyuruyor ki; <<Meryem oglu isa'ya da» Allah'm kulu 
ve kendilerine Allah'm bir peygamberi oldugu konusunda israilogul
lanna so)Tlediklerinin s1hhatine dllir<<a~lk deliller verdik. Ve onu Ruh'iil 
-Kudiis (Cebrail) ile destekledik. Eger Allah dileseydi onlarm arkasm
dakiler; kendilerine apa~1k deliller geldikten sonra birbirlerini oldiir
mezlerdi. Fakat ihtilafa dii§tiiler, sonra onlardan kimi inand1, kimi de 
inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini oldurmezlerdi.>l Biitiin bunlar 
Allah'm kaza ve kaderi geregidir <<ancak Allah istedigini yapar.» 



990 iBN KESiR (Ciiz: 3; Sllre: 2 

----- i Z A HI----

Peygamberlerin ve Peygamberligm Tabiati 
•, 

Peygamberligin tabiatm1 anlatan Seyyid Kutub §Oyle diyor : 
· Peygamberler husU.si bir toplulukturlar. Onlarm kendilerine has 

tabiatlan vardlr. Her ne kadar insan tiiriinden birer be§er iseler de 
f1tri yap1lar1 aynd1r. 0 takdirde kimdir onlar? Risalet denilen pey
gamberlik ne demektir? Risaletin tabiatl ne §ekildedir? Risalet vazife
si nas1l olunca tamamlamr? Ni~in sadece bunlar peygamber olmti§lar
dir? Ne ile peygamberlik riitbesine eri§mi§lerdir? .. 

I§te uzun zamanlar cevap vermekten aciz kald1g1m bir y1gm sual
ler. Hissettigim oyle duygu ve manalar var ki; ben onlar1 ifade edecek 
kelime ve tabir bulam1yorum. Fakat duygu ve hissiyat1 kelime ve tabir
lerin i~ine s1gd1rmaya ~ah§ahm: 

f}uras1 bir hakikattlr ki; i~inde ya§adlg1m1z ve bir par~asm1 te§kil 
ettigimiz §U kainatm iizerine kaim oldugu bir taklm kanun ve kaideleri 
vard1r. :i:§te sunnet-i ilahiyye dedigimiz bu kaideler, Hak Teala'mn kai
natl gerektigi gibi idare etmek, seyrini tamamen devam ettirmek i~in 
koydugu kanunlard1r. Kainat, o kanunlar dahilinde, onlara uygun ola
rak ve onlarm id\bma muvaf1k §ekilde hareket eder. 

insanoglu marifet basamaklarmda yiiceldik~e. bu ilahi kanunla
rm bir yamm idrak etmeye-ba§lar. Bunun iizerine, uhdesine tevdi edi
len hila.fet vazifesini yerine getirirken, o ilahi kanunlan ya bizzat ken
disi ke§f eder, yahut da idraki nisbetinde zaman zaman o kanunlarm 
esran kendiliginden tezahiir etmeye ba§lar. 

insanlar kainatta cari olan bu ilahi kanunlarm esrarml ke§fetmeye 
~ah§Irken -kendi varhklanna nisbetle- iki onemli esasa istinad eder
ler: 

a - Tefekkiir 
b- Tecriibe 
BU iki esas, mahiyeti itibarlyle ciiz'i olmakla beraber neticeleri 

itibanyle hem ebedi olmaktan uzak, hem de mutlak degildir. Bu esA.s
lar, ancak uzun bir zaman sonra insam bir tak1m kiilli kanunlara ulal}
tlrabilir. Fakat bu kanunlar nihai kanunlar olmad1g1 gibi mutlak da 
degildirler ... Zira kiilli kanunlar arasmdaki miinasebetleri tanzim eden 
husU.s, bizce me~huldiir. Ve ilahi kanunlardaki esrar gizliligini devamh 
muhataza edecektir. Gorii§ me.satesi ne kadar uzarsa uzasm ciiz'i ve 
nisbi olan be§er zihni, o esrar perdesini biisbiitiin kaldlramaz. Bir yam 
yine kapall olarak kallr. 

insan zekas1mn hududu ancak bir noktaya kadar uzanabilir. <;iin
kii insamn yap1s1 ve kainattaki vazife ve miikellefiyetlerl sadece o 
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noktaya kadar uzanmasm1 icab ettirmektedir. Be§erin takati mah
duddur. Miikellefiyetleri nisbidir. Yine bu ciiz'i ve mahdud miikellefi
yetler dahilinde• in.Sanogluna bah§edilen zaman da nisbidir. Bunun ic;:in 
de insanlarm bilgi vasitalan sayesinde elde ettigi neticeler ~u nisbili
gin ve ciiz'iyet hududunun dairesi ic;:inde kalmak mecburiyetindedir ... 

Kainat nizarmmn iizerine kaim oldugu kiilli kanunlar ile miita
bakat halinde olan ve ilahl ihsan sayesinde husU.Si bir mahiyet arz eden 
risalet vazifesinin fonksiyonu tam bu esnada ortaya pk1yor. Biz bunun 
neticelerini mii§ahede etmekle beraber mahiyetini idrak edememek
teyiz. 

Vahy-i ilahiyi alan bu husU.Si f1trata sahip rasuller, o ag1r yiikii .kal
duabilecek f1tratta yaratllrm§lardu. Zira onlar bu vazifeye tahammiil 
edebilecek tarzda hazirlanmi§lardlr... ic;:inde ya§ad1g1mlz mevcudatm 
almakta oldugu ilahi i§aretleri rasuller de allrlar. Zira rasuller mev
cudata hakim olan kevni kanunlar ile dogrudan dogruya irtibat ha
lindedirler. Ama bu ilahi i§aretleri nas1l almaktad1rlar? Hangi vas1ta 
ile vahyi kar§Ilayabilmektedirler? Bu suallere cevab verebilmek ic;:in 
Allah Teala'mn bu sec;:kin kullarma sunmu§ oldugu hususi f1tri yap1ya 
sahip olmam1z gerekir. ((Halbuki Allah, kime ve nereye risalet vazife
sini tevdi edecegini en iyi bilendir ... >i Gerc;:ekten bu mevzu kainatlllllZ
la alakah mevzUlarm en miihimidir. 

Peygamberlerin hepsi 11Tevhid» hakikatlm iyice idrak ettikleri gi
bi bu hakikatl teblig etmek ic;:in gonderilmi§lerdir. Hic;:bir peygamber 
tevhid akid~inden ba§kasm1 getirmi§ degildir. <;iinkii peygamberlerin 
f1tratma hiikmeden vahdet §Uuru tabii olarak onlan tek bir menbaa 
gotiiriir. Ki bu menbam birkac;: tane olmas1 imkan haricidir. Bu ana 
kaynak birkac;: tane olamaz. Aksi takdirde kainata hiikmeden kanun
larm miiteaddit olmas1 gerekir. 0 zaman elde edilecek neticeler de de
gi§ik olacaktlr. Peygamberler kainatta hakim olan birlik fikrini one 
siirdiikleri zaman heniiz be§eriyet fecir c;:agm1 ya§Iyordu. Dl§ diinya 
ile ilgili bilgi sahalan geli§memi§ti. Kainatta birlik fikrini destekleyen 
kevni kanunlar ke§f edilmemi§ti. · 

Biitiin peygamberler, insanlar1 tek Allah'a ibadet etmeye da'vet 
etmi§lerdi. Sadece Allah Teala'dan vahiy yolu ile ahp, teblig etmekle 
miikellef olduklan hakikatlara c;:a~nyorlard1. Zincirleme geli§en f1trat 
kanunlarmm birliginden dogan f1trat mantlg1 sayesinde kainata vah
det fikrinin hakim oldugunu idrak ediyorlardl. Nitekim bu hakikatlan 
teblig ederken sarf ettikleri gayret de davalannm mutlak hakikat ol
duguna yakinen inanmalarmm tabii bir neticesi idi. Aym zanianda 
bu hakikatlann bir ve tek olan Allah'dan sudur ettigine de mutlak 
§ekilde iman ediyorlardl. Fltratlannda mevcud olan ic;:ten zorlayici ve 
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· ger~ekten dogru, kuvvetli duygulara uygun olarak miiteaddid ilahlann 
olamayacagm1, bunun imkans1zhgm1 hissediyorlardl. / 

Peygamberlerin f1tratmda mevcud olan i~ten zorlay1c1 kuvveti 
ve duyguyu Kur'an-1 Miibin'in zaman zaman onlardan bahseden keli
melerinde veya onlar1 tavsif ederken kullandig1 ta'birlerde ac;:Ikc;:a go
rebiliriz. 

Biz bu §Uuru mesela Kur'an'm Nuh (a.s.) un kavmine soyledik
lerini hikaye ederken kulland1g1 kelimelerde goriiyoruz : 

((De ki; ya ben Rabb1mdan apa~1k bir burhan iizerinde isem? 0 . 
bana kendi katmdan bir rahmet vermi§ de bunlar sizden gizli birakll
mi§Sa? Soyleyin bana ey kavmim, sizi O'na kendiniz ho§ gormeyip du
rurken de zorlayacak miyiz? 

Ey kavmim; bundan dolay1 sizden hic;:bir iicret istemiyorum. Be
nim miikafat1m Allah'tan ba§kasma ait degildir. Ve ben iman eden
leri kovalay1c1 da degilim. <;iinkii onlar muhakkak Rablarma kavu§an
lardir. Ancak ben sizi cahillik eder bir kavim olarak goriiyorum. 

. . 
Ey kavmim; ben onlan kogarsam Allah'm intikammdan kim bana 

yard1m edebilir? Hi~ dii§iinmez misiniz?>> 
Salih peygamberlerin hikayesinde de aym hususu goriiyoruz : 
Dedi ki; ((Ey kavmim, ya ben Rabb1mdan apac;:1k bir mucizenin 

iizerinde isem ve 0, kendinden bana bir rahPiet vermi§se ne dersiniz? 
·o halde §ayet O'na isyan edersem Allah'tan ba§ka bana kim yard1m 
eder? Demek siz bana hiisrandan ba§ka bir §ey art1rm1yorsunuz.» 

ibrahim (a.s.) in siyret-i nebeviyye'sinde ve kavmi ile olan mii
cadelesinde de a.yru husllsu mii§ahede ediyoruz : 

«Kavmi ona huccet getirmeye kalkl§tl. 0 dedi ki: «Allah beni dog
ru yola hidayet etmi§ken hala siz benimle O'nun hakkmda ~eki§iyor 
musunuz? Ben O'na e§ tamdigm1z §eylerden korkmam. Meger ki Rab
btm dilemi§ olsun. Rabb1mm ilmi her §eyi sarmi§tir. Hala dii§iintip 
nasihat almayacak IDISimz? 

Hem Allah'm size hi~ bir delil ve burhan indirmedigi §eyleri siz 
O'na e§ tamd1f;lmzdan · korkmazken, sizin e§ tuttugunuz o · §eylerden 
ben nasll korkar1m? ~imdi biliyorsunuz, iki ziimreden hangisi emin 
olmaya daha layiktlr?» 

~uayb peygamberin k1ssasmda da bu husllsu ac;:1k~a goriiyoruz : 
uEy kavmim, dedi; ya ben, Rabb1mdan gelen bir burhan iizerin

de isem ve 0, bana kendisinden giizel bir nz1k ihsan etmi§Se. Buna ne 
dersiniz? Size ettigim yasaklarda ben kendim size muhalefet etmek 
istemem. Ben1m muvaffakiyetim ancak Allah'm yardtm1ylad1r. Ben 
yalmz O'na giivenip dayandrm. Ve yalmz O'na donerim.» 
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Hazret-i Yakub'un t;ocuklarma soyledigi sozlerde de aym hususu 
mii.§ahede edebiliriz : 

((Ben kederimi ve htizntimti yalmz Allah'a §ikayet ediyorum. Ben 
Allah tarafmdan sizin bilmeyeceginiz §eyleri de biliyorum, dedi.>1 

i§te boyle. Rasullerin fttratma te'sir eden ve vicdanlarmm derin
liginde iz biraklp kelimelere doktilen 0 derin kuvvetin te'sirini hem soz
lerinde, hem de vastflannda bizzat mti§ahede ediyoruz. 

Gtinbegtin insanoglunun dt§ dtinya ile alakah bilgileri arasma 
mevcudatta cari olan bir1ik ve vahdet kanununa i§aret eden bazt ke§if
ler eklendi. Uzun bir mtiddet sonra ancak alimler, kainatta mevcud 
olan varhgm ve hareketin vahdeti mucizesine muttali olabildiler: 
Atom'un kainatm esas yaplSlni te§kil ettigi, insanoglunun bilgi hudud
lan dahilinde mtithi§ bir enerjiye sahip oldugu ke§fedildi. Atom ile 
kainatlmtzdaki madde ve enerji ortaya t;tktl. Ve eskiden kabul edilen 
kainattaki ikilik yok oldu. Madde; atomlardan meydana gelm:§ blr 
enerji y1gmidir. Atomlar part;alanmca madde enerjiye ink1lab eder. 
Aynca be§eri bilgimizin hudutlan dahilinde olmakla beraber atomla
rm kendi it;inde· devamli bir hareket halinde oldugu da bundan sonra 
ortaya ~Iktl . Atom, ortadaki bir t;ekirdek etrafmda donen elektronlar· 
dan ibarettir. <;ekirdek atomun kalbi gibidir. Bu stirekli, ve daimi hare
ket bali btittin atomlarda mevcuttur. Ve her atom, Attar'm dedigi gibi
bir gtine§ gibidir ki, etrafmda yildizlar doner. Aynen bizim gtine§imize 
benzer. 0 gtine§in etratmdaki yildizlar hala donmeye devam etmekte
dirler ... 

Mevcudatm vahdetl ve kainattaki hareketin birligl insanoglunun 
ula§abildigi iki mucizedir. Bu iki mtihim hadise uzaktan, btitun kal
natl ihata eder alem§iimul vahdet kanununa i§aret etmektedir. Be§e
riyyetin ula§abildigi bu ilim merhalesi insan ak1l ve zekasmm varabi
lecegi ilim ve marifet basamagmm hentiz ilkidir. Ama Allah'm rasul
lere bah§ettigi hususi risalet fltratl, kainata hakim olan alem§timul 
vahdet kanununu daha evvel idrak edip-ktinhtine vak1f olmu§tur. <;tin
kti peygamberler dogrudan dogruya · kainata btittin kanun ve nizAm. 
Ian vaz'eden Zat-1 Bari'den ilahi vahiy ve ilham §erefine nAil olmu§ ve 
btittin bunlan ondan ogrenmi§lerdir. 

P~ygamberler kainata hakim olan vahdet kanununu baghlann~ 
anlat1p beyan etmek it;in bir takun ilmi ve tecrtibi huccetler, yahut 
da deliller derleylp serdetmediler. Ama kainatta cari olan vahdet ka
nununun neticelerini ve te'sirlerini mtikemmel bir zihin yap1sma sahip 
olduklanndan, dogrudan dogruya it; alemlerinden gelen blr duygu ile 
kavraytp nas1l cereyan ettigini anlad1lar. Bir vaktamn sadece bir tek 
kanundan sudur etmi§ olacagm1 bizzat bu mevhibe ile idrak ettiler. 
Rasullerde mevcud olan bu hustlsi f1trat ve ledtinni meleke, t;ok ince 

Tefsir, C. III - F . 63 
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ve ha.sSas bir cihaz vazifesi gormii§ oluyordu. Bunun sayesinde hie bir 
alet icad ed.ilmemi§ olmasma ragmen yalmz vakialardaki vahdeti degil, 
bunun otesinde mevcudata hakim olan irade ve hareketlerin vahde
tini de kavrayabiliyorlardi. Nihayet bu idrak sayesinde -inanarak
kainatta yegane tasarruf sahibi olan zat-1 ilahi'nin vahdetini kavrayip 
ikrar ettiler .. . 

f}unu da ifade ed.eyim ki: Ben bu husU.Slan ilmi inki§Bflar ile ac_Ik
lamak niyyetinde degilim. Mevzuu bundan dolay1 uzatmak istemiyo
rum. Zira modern ilim heniiz kainatta cari olan vahdet kanununu 
i'§!ret eden ilahi mucizeletden ancak birkae tanesini ke§fedebilmi§tir. 
Aynca ilim kendi sahasmda bir§eyi hem kabul edebilir hemqe redde
debBir.ilmin vasll oldugu ((hakikatlann» hepsi de nisbi oldugu gibi ciiz'i 

-- ve kendi hudutlan ile mukayyettir. Hie bir zaman ilim tek ba§ma }tat'i 
. ve mutlak hakikata ula§amaz. Buldugu §eyler, nihAi olmaktan uzakhr. 
Ortaya koydugu nazariyelerin pek eogu degi§icidir. Biri digerini yalan
layabilecegi gibi, ta'dil de edebilir. Binaenaleyh mutlak hakikatlar bu 
ilmi bulU§lara gore ae1klanamaz . . 

Ben modern ilmin bulu§u olan kainattaki vahdeti ve mevcudatta
ki hareketin birligini, rasullerin hissiyatmda yereden umumi vahdet 
kanununa baglamak iein zikretmi§ degilim. Bu hakikatlan modern il
min bulu§larma uydurmak sevdasma hie dii§mem. Asia ... Benim kas
dettigim husU.S, bunlardan farkh ba§ka bir husustur. Ben, sadece mev
cudatm hakikatlm ifade. eden dogru, miikemmel ve §iimullii bir mef
kurenin teXevviin edebilmesi iein dayamlan telakki kaynag1mn belir
tilmesini kasdettim ... 

Modern ilim, kainata hakim olan biiyiik vahdetfn hakikatma mii
teallfk, kainatta cereyan eden ·birtaklm fevkalade hadiseleri ke§fetmi§ 
olabilir. Halbuki aym hususlar daha geni§ ve §iimilllii §ekliyle, daha 
once · peygamberlerin his diinyasmda bizzat yer etmil}ti. Lediinni hu
sU.Siyetlerin sahibi o miibarek zevat -bu vahdeti en miikemmel §ekliyle 
modern ilimden asularca once ke§fetmi§ idiler. ilahi vahye nAil olan 
bu sadlk fitratm sahibi rasullerin belirttikleri hakikatlar - ister mo
dern ilim onlan kel}fetmi§ olsun, ister ke§fetmemi§ olsun- tamamen 
dogrudur. .. tlm1n koydugu nazariyeler yine ilim erbab1 tarafmdan in
celeme ve ara§tlrma mevzuu yapllabilir. Bu nazariyeler sAbit olmadlgJ 
gibi nihai hiikiimler de degildir. Onlara mutlak nazanyla bakllmaz. f}u 
halde ilmi nazariyelerle rasilllerin getirdigi hakikatlann dogrulugu mu
kayese ed.ilemez. <;iinkii :i:nikyas dAima sabit ve kat'i olmahd1r. 6yleyse 
gercek ol~ii ilmin ortaya att1g1 nazariyefer degil, rasullerin getirdlgi 
hakikatlardlr. tlahi hakikatlar hem sA:bit, hem de kat'idirler . . 

Bu cok miihim hakikat kavramldlktan sonra daha onemli bazt ha
kikatlar ortaya etkar. 

Dogrudan dogruya mevcudat . kanunlarmm koyucusu Hak Teala 
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ile irtibath hususi bir fttrat sahibi olan peygamberler, ancak be§erly
yete alem§funul bir veche verebilirler. Evet, k8.inatm fttratl, sabit ka
nunlan ve daimi prensibleri ile tamamen insicam i~erisinde olan yone
li§ini... Dogrudan dogruya Allah Tea.Ia'dan vahiy alanlar onlardtr. Za
man ve mekanm amilleri onlara mani olmaz. Rasuller getirdikleri ha· 
kikatlan dogrudan dogruya Allah Tea.Ia'dan allrlar. Binaenaleyb onlar 
i~in zaman ve mekan diye bir §ey mevzuu bahis degildir. 

Ulvi iradenin sahib! olan Zat-1 Celal, in.sanlann ancak . yiizlerce 
sene sonra tecrube ve d\i§tinceyle sadece bir tarafma vastl olduklan 
mutlak hakikatl, be§eriyyete ula§tlrmak ir;in zaman zaman peygamber
ler · gondermeyi · irade buyurmu§tur. ~a yet irade-1 Siibhani oimasaydJ 
astrlar ·boyu insanlar o hakikatlara ula§amtyacaklardt. Bu hakikatlann 
onemi ve degeri insanlann davraru§lanm, kainatm hareketine uydurma
lan ve kendi f1trat1arm1 kainata hakim olan !1trat-1 Uahiyyeye muva
ftk k1lmalan mevzuu bahis oldugu zaman ortaya ~1kar. 

t§te butun bu sebeplerden dolayt; insanoglu mevcudatm hakika
tml, insamn yeryuztinde vucud bulmas1mn mahiyyetini kavramak, 
hem in.sanm, hem de mevcudatm vticu.d bulmasmdaki gayeyi idrak 
etmek i~in mtikemmel, §\imullu ve dosdogru bir kaynaktan fikir ve 
telakkilerini almalidtr. Ancak ·bu tasavvurlardan kA.inatm varllgma, 
hareket ve yoneli§ine mutabtk olan kuvvetli, Eaglam tek bir niiamm 
sudur etmesi mfunktin olabilir. 0 nizam sayesinde ancak butun insan
lar selamete girebilirler. KAinat ile blrlikte selamet .. . Bu dunyada be• 

- §eriyyet i~in hamlanmt§ olan ~al~ma ve gell§me yollannm selA.meti. .. 
Yeryiizunde tek blr sellmet ~aynag1 vardtr. Geriye kalanlann hepsi 

batli ve dalalet yuvalar1d1r. Qlinku onlar Hak Teala'mn irade-i Subha
nisinden almmamt§lardtr. 

tn.sanogluna verilmi§ olan butun -bilgl vasttalar1 mahdud ve mu
ayyendir. Bu bilgilerle ancak kA.inatta cereyan Eden fevkalade hA.dise-

. lerden bir kiSmi k~fedilebilir. Fakat bu ke§fedilenler de lnsanm yer
yiizunu imar edip gell§tirmesi ve hilafet vazifesini deruhde etmesl i~ln 
kAfi gelecek miktardan pek fazla degildir. Be§eriyyet bazan bu saha
larda ~ok ileri mesafelere ula§mt§ olabillr. Ama vanlm~ olan bu mesA.• 
feler mutlak olmaktan ~ok uzaktlr ... 

Halbuki insan, kendi hayatm1 -ge~ici ve degi§en ahvale · gore de- . 
gil- kainatm uzerine kaim oldugu daimi ve sA.bit kA.inat kanunlanna 
gore duzenlemek ve insamn dtinyada varolu§una sebep olan bu ulu 
•gayeye gore tanzim etmek meeburiyetindedir. f§te zaman ve mekan 
mefhlimlanndan uzak olan, lnsanlann yaratictst Mevlay-1 Muteal'in 
irade buyurdugu esas gaye budur. Ama zaman ve mekan perdesinden 
kurtulamayan insanlann basit ve mahd\id gorti§u bu seviyeye yuce.Ie- 
memektedir. 
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Yolculuk programmt yapan, yolu en iyi bilen ki§i olmalldlr. Halbu
ki insanoglu ta'kib edecegi yolu kendisi bilmemektedir. Hatta insanog
lu bir lahza sonra ne olacagmdan habersizdir. Bir saniye otede gozleri 
online gerilmi§ kat kat perdeler vard1r. Oyleyse insanoglunun mahi
yetini bilmedigi bu yolculugun program1m yapabilmesi imkans1zd1r. 

Be§eriyyet, ya yolunu §a§Iracak ve dalalete dii§iip, ~amurlara ba· 
tacaktlr. Yahud ta mevcudatm haliki tarafmdan vaz'edilmi§ olan ni· 
zama donecektir. Risaletler ve rasuller nizamma ... Mevcudat ve mev
cudatm, yaratam ile irtibat halinde olan fltratm nizamma ... 

Biribiri ardiSira gelen risaletler insanoglunun elinden tutmu§ ve 
onu 'yava§ yava§ hidayet ufkuna yi.ikseltmi§tir. Yeryer bazt kimseler 
bu hidayet kafilesinden uzakla§Ip ayrilml§lardir. ilahi nizamdan inhiraf 
etmi§ler ve yeni bir onder, yeni bir peygamber gelinceye kadar gaflete 
dii§mii§lerdir. 

Her risalet He birlikte yeni §artlara uygun ve terakki etmi§ aym 
tevhid hakikatl inki§af etmi§tir. Risaletlerin hatemi olan islam, son 
§ekliyle geldigi s1ralarda insanhk akli ri.i§d c;agma eri§mi§ bulunuyor
du. Ve en sonunda gelen bu risalet, insanoglunun bizzat akhna hitab 
etmi§ ve bi.iti.in hakikatlanm bu nihai program dahilinde tanzim et
mi§ti. insanlarm hareketlerini bu nizam dahilinde ayarlamalan ic;in 
emir vermi§ti. Son olarak gelen bu yeni hakikatm getirmi§ oldugu ni
zam da en son §ekle biiri.indiigiinden ba§ka bir risalete ihtiyac; hiss:=t
tirmiyordu. 

Arttk be§erlyyet ya bu §iimullii saha dahilinde yoluna devam ede
rek, daima geli§en ve yenilenen enerjisini degerlendirecek ve herhangi 
bir vas1ta ile ula§Ilmast imkan harici olan mutlak hakikata ula§acak
tJr... ya da yolunu §a§mp, dalalete dii§ecek ve batakllklar ic;inde mah· 
volup gidecektir. «Yoldaki i§aretlerl)den uzakta hem de ~ok uzaklarda 
peri§an olacaktlr... (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il- Kur'an, II, 16- 25) 

- --000---

254 - Ey iman edenler, ah~-veri~in, dostlugun ve !?e-, 
faatin olmad1g1 gun gelmezden evvel size verdigimiz nzik
larda.n infak edin. Kafirler, i~te zalimlerin kendileridir. 
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Allah Teala kullarma kendilerine vermi§ oldugu nz1klardan Allah 
yolunda, hay1r yolunda infakta bulunmay1 emrediyor. Rablan katm
da bunlarm sevablm biriktirmeleri ve dtinya hayatmda · 'bU i§lere kO§· 
malan i~in §oyle buyuruyor: «Ey iman edenler, ali§·Veri§in, dostlugun 
ve §efaatin olmad1g1 k1yamet gtinti gelmezden evvel size verdigimiz n
Ziklardan infak edin.)) 0 gtinde hi~ kimse kendisini, istedigi kadar bolca 
verse de mallyla kurtararmyacak, isterse yer dolusu altm versin. Hit; 
kimsenin dostlugu ve hi~ kimseye soylulugu fayda vermeyecek. Bir 
ba§ka ayet-i kerime'de de Allah Teala: 

«Sur'a tiflendigi zaman o gun aralanndaki soy yakmllf;l fayda 
vermez. Birbirlerine bir §ey de soramazlar.>> (Mti'minun, 101) buyur
maktadir. 0 .gtinde §efaat edenlerin §efaati de kimseye fayda verme-
yecektir. · 

Allah Teala: <<Kafirler, i§te zulmedenlerin kendileridir.>> buyur-· 
maktad1r. 0 gtinde, Allah'm kafir olarak ~1kard1klanndan daha 'Zalim 
kimse olm1yacaktlr. 

ibn Ebu Hatim, Ata ibn Dinar'm §Oyle dedigini rivayet ediyor: 
Allah'a hamdolsun ki, ((Kafirl.er, i§te zulmedenlerin kendileridir)) bu
yurdu da : <<Zulmedenler, i§te kafirlerin kendileridir>> buyurmad1. 

' ).•/• '( . ....-'•/./,.) ,, ......... t' ., ..... 1:.)/ • .-;,, ..... 
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255 - Allah O'dur ki, kendisinden ba~ka hic;bir ilah 
yoktur. Hayy ve Kayyum'dur. O'nu dalg1nhk ve uyku tut
maz. Goklerde ve yerde olanlann hepsi de O'nundur. O'nun 
izni olmadan katlnda ~efaat edecek kimdir? Onlerinde ve 
arkalannda ne varsa bilir. Diledigi kadanndan ba~ka 

O'nun .ilminden hic;bir ~ey kavrayamazlar. Kursi'si gokle-
. rive yeri kaplam1~tir. Onlan koruyup gozetmek O'na agn·
hk vermez. 0, oyle ulu, oyle yucedir. 

Ayet ei-Kiirsi 

Bu, ayet el-Kursi'dlr ve §am yucedir. Sahih bir hadis-i §erif'te bu 
ayetin Allah'm kitA.bmdaki en faziletli !yet oldugu belirtilmi§tir. 
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imAm Ahmed diyor ki: Bize AbdiirrezzA.k ... O'beyy lbn KA'b'dan 
rivayet etti · ki; Rasulullah (s.a.) kendisine : <<Allah'm kitabmda hangi 
ayet en biiyiiktiir?,, diye sordu. 0: Allah ve Rasulii da}.J.a iyi bilir, diye 
cevap verdi. Rasulullah (s.a.) bunu defalarca tekrarlaYip sonra: <<Ayet 
el-Kiirsbdir, buyurarak devamla: <<Bu ilim sana miibarek olsun ey. 
Ebu Miinzir, nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki onun bir diU 
ve iki dudag1 var ve Ar§'m yarunda Melik'i (Allah'l) takdis eder, (ulu
lar) .» buyurdular. 

Hat1z Ebu Ya'la diyor ki : Bize Ahmed lbn lbrahim ... . O'beyy ibn 
KA'b'dan rivayet etti ki; kendisinin •bir hurma curunu (deposu) vard1 
ve ona s1k s1k gider gelirdi. Bu gidi§ geli§lerinde onun eksildigini gordii 
ve · bir gece ba§mda beklemeye bR§ladl. Beklerken yeti§kin bir ~ocuga 
benzer bir hayvan ~Ikargeldi. 

. Diyor ki; ona selam: verdim, selam1m1 aldl. Ben sordum : Sen ne
sin, cin misin, insan miSm? 0: <<Cinniyim.11 diye cevap verdi. Ben: Elini 
bana ver, dedim, o da elini bana verdi. Eli kopek ell, klllan kopek kll
lanydl. Sordum : Cinlerin yaratlll§l bOyle midir? Ben . cinlt;ri benden 
daha gii~lii olarak bilirdim. Devamen sordum -: Seni bOyle davranmaya 
sevkeden nedir? §Oyle cevap verdi: ((Senin sadakay1 seven birisi ol
dugunu ogrendim ve senin yiyeceginden nasibimi almak istedim., Tek
rar sordum : oBizi sizden ne korur?, <<Ayet el-Kiirsi., diye cevap verdi. 

Sonra O'beyy Rasillullah (s.a.) a giderek olaYI haber verdi. Rasu
lullah (s.a.) : <<Habis dogru soylemi§l> buyurdular. Hadisi ~bu Davud, 
Tayalisi'den almak suretiyle Hakim Miistedrek'inde rivayet etmi§ ve 
isnA.dlrun sahih oldugunu, Buhari ve Miislim'in tahri~ etmediklerini 
sayleml§tir. 

imAm Ahmed diyor: Bize~ Muhammed ibn Ca'fer haber verdi ... 
Ebu's-Selil'den i§ittim §oyle diyordu: <<Rasulullah (s.a.) m ashA.bmdan 
blr ·adam insanlara hadis riva.yet ediyordu. Etrifmda o kadar ~ok ki§l 
toplandl ki evin yiiksek bir yerine ~1ktl ve oradan had.is rivA.yetine de
vam etti. ~oyle diyordu: Rasulullah (s.a.}: <<Kur'an-1· Kerlm'deki en 
biiyiik ayet hangisidir?)) buyurdular. Bir adam: <<Allah, O'dur ki, ken
disinden ba§ka hi~bir ilA.h yoktur ... 11 A.yetidir dedi. Ebu's-Selil der ki : 
<<Elini iki kiiregimin arasma koydu. Elinin soguklugunu gogsiimde his
settim." Ya da §Oyle soyledi : <<Elini iki meniemin arasma koydu, so
guklugunu iki kiiregim arasmda his.settim,, ve §Oyle ·devam etti : <<BU 
ilinl sana miibA.rek olsu~ ey Ebu Miinzir., · 

HAfiz Ebu KA.srm TaberA.ni diyor ki: Bize Ebu Yezid el-Karatlst. .. 
EskA. el-Bekri'den haber verdi ki; 'o §Oyle demi§tir ·: Rasululla.h (s.a.) 
muhacirlerin sofasmda yanlanna geldi. Birisi kendilerine: ((Kur'an-1 
Kerim'deki en biiyiik A yet hangisidir?" · diye sordu. Iiaslllullah (s.a.) ~ 
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'«Allah, O'dur ki, kendisinden 1ba~ka hi~ bir ilah yoktur ... » Ayetidir' bu-
yurup ayeti sonuna kadar okudu. -

imam Ahmed diyor ki: Bize Abdullah ibn Haris ... ·Enes ibn Ma
lik'den rivayet ediyor ki RasUiullah (s.a.), ashabmdan birisine, «Ey 
filan, evlendin mi?>> diye sordular. 0 ki§i: Hayu, ·yammd~ evlenebilece-

. gim bir §ey (mal) yok, dedi. RasUlullah (s.a.) _: «Sen de ( ~~..:ill_,.. Ji . _) 
yok mu?» diye sordular. Adam evet deyince de: <<0, Kur'an'm dortte 
birldir.>> buyurdu. <<Sen de KAfirun suresi yok mu?» diye sordular. Adam 
evet deyince de : «0, Kur'an'm dortte biridir» buyurarak : <<Sen de 
Zilzal suiesl yok mu?» diye sordular. Adam evet deyince <<0, Kur'an'm 
dortte biridir.>> <<Sende Nasr suresl yok mu?» diye sordular. Adam evet 
deyince : <<0, Kur'an'm dortte blridir. Sende ayet el-Kiirsi <<Allah O'dur 
ki, kendisinden ba§ka hi~bir ilah yoktur ... >> yok mu?» · buyurdular. 
Adam evet deyince de : «0, Kur'an'm dortte biridir» .buyurdular. 

Ebu Zerr Ciindeb ibn Ciinade'den rivayet edilen bir hadis §Oyledir : 
imam Ahmed der ki: Bize Veki ibn Cerrah ... Ebu Zerr'den rivi.

yet etti kl o §Oyle demi§tir: RasuluUah (s.a.) mescidde iken yanma 
varcllm ve oturdum. «Ey Ebu Zerr, namaz klldm nu?» buyurdular. Ben 
hay1r, deyince «Kalk namaz k1l.>> buyurdular. Ben kalklp namaz kllcllm. 
Sonra yine oturdum. «Ey Ebu Zerr, insan ve cin §eytanlarrmn kot-qliik- . 
lerinden Allah'a s1gm)) buyurdular. Ben: Ey Allah'm Rasulii, insan
lann da §eytanlan var m1? diye sordum. <<Evetu buyurdular. Ben: Na
maz -ile mi s1gmayim? Ey Allah'm Rasulii, diye sordlim. «0 konulmm} 
bir hay1rd1r; dileyen azaltsm, dileyen ~ogaltsm.>> - buyurdular. Ben:· 
Oru~ ile mi Ey Allah'm Rasulii? dedlm. «Miiklfat1 verllmi§ bir farzd1r 
o. Ve Allah katmda fazlas1yla bulimacaktlr)) buyurdular. Ben: Ey Al
lah'm RasUlii, hangisi en iistiindftr? diye sordum. «Bir yoksulun diger 
bir yoksula yapml§ oldugu iyiliktir.» buyurdular. Ben yine sordum : 

· Ey Allah'm RasUlii, peygamberlerin hangisi ilktir? «Adem'dlr.>> buyur
dular. Ben: Ey Allah'm Rasulii, peygamber miydi? ded.im. Efendimlz: 
«Evet, o Allah'm kendisiyle konu§tugu bir peygamberdi» buyurdular. 
Ben: Ey Allah'm RasUlii peygamberler kat;tlr? diye sordum. <<U~yiizon 
k~-qr topluluktur» buyurdular. Bir keresinde de «Onbe§>> buyurdular. 
Ben: Ey Allah'm Rasulii, sana indlrilenlerin hangisl en buyiiktur? diye 
sordum. E_fendimiz : Ayet el-Kiirsi, «Allah O'dur ki, kendislnden ba§ka 
hi~bir ilah yoktur ... >> buyurdular. · · · 

Hadisi Nesei rivlyet etml§tir. 
Ebu Eyyllb Hllid ibn Zeyd el-Ansarl'den rivlyet edilen bir hadis-t 

§erif §Oyledir : 
imam Ahmed diyor k~ : Bize Siifyln... Ebu Eyyllb'dan rlvayet ettf 

ki o evlnde iken bir cinn gelip kendisini tutuyordu. Onu Rasdlullah 
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(s.a.) a !Jikayet etti. Rasulullah (s.a.) : ((Onu gordutiinde Bismillah, 
Allah'm Rasulilile icAbet et, de.>> buyurdular. 

Ravi devamla §oyle anlatlr: · 
Cinn geldi ve Ebu Eyyub, kendisine Rasulullah'm .sOylediklerlni 

.sOyledl ve onu yakaladl. Cinn : «Sana bir daha gelmlyecegimn deyince, 
buaktl ve Rasulullah'm yamna geldi. Efendlmiz: uEsirinl ne yaptm?» 
dlye sordular. 0 da: Yakalad1m, sana bic daha donmiyecetlm, deyince 
b1rakt1m dedi. RasUlullah (s.a.) : uO sana donecektir.» buyurdular. 

Ebu EyyU.b anlatmaya devAm ediyor : ((Onu iki, yada ii~ kere yaka
ladtm. Her seferinde: udonmeyecetim» diyor. Rasulullah (s.a.) a geli
yorum : "esirin ne yap1yor?n diye soruyor. Ben de : Onu yakahyorum, 
~tdonmeyecegim» diyor, diyorum. Efendimiz de ((Sana donecektir» 
buyuruyordu. 

Onu tekrar yakaladim. Bana : «Beni b1rak, sana oyle bir §ey ogre
tecegim kl onu .sOylediginde sana hit; bir §ey yakl~mtyacak. 0 Ayet 
el-Kfirsi'dir.» dedi. 

Rasulullah (s.a.) a geldim ve durumu anlattlm. Etendimiz: <<0 
bir yalancidtr. Ama dotru .sOylemi~.» buyurdular. 

Hadisl Tlrmizi FezAll'Ul-Kur'an'da Biindar'dan o da Ebu. Ahmed 
ez-Ziibeyri'den rivayet etmi§ ve hasendir, garibdir derni§tir. 

Bu olayt Buhari Ebu Hiireyre'den rivAyetle Sahih'inde <<Fezail'iil -
Kur'an, Kitab'iil-Vekale ve Sifatii iblis» ooliimlerinde zikretmektedir. 
§oyle kl: 

Osman tbn el-Heysem .. . Ebu Hiireyre'den, naklettl ki o §oy:e de
ml§tir: Rasulullah (s.a.) beni Ramazan'da zekAtl korumakla gorev
lendirmi§ti. Birisi geldi ve yiyecekten avu~lanyla almaya ba§ladl. Ben 
onu yakaladtm ve: Seni Allah Rasuliin\in katma ~Ikaracagtm, dedim. 
0 : ::.Jc-ni btrak, muhtactm, Ailem var ve §iddetli bir ihtiyA.~ i~indeyim1 
dedi. Serbest btrakttm. Sabah olunca Rasulullah (s.a.) : "EY Ebu Hii
reyre diin esirin ne yaptl?» buyardular. Ben de: Ey Allah·m RasUlii, 
bana §iudetli ihtiyacmdan ve A.ilesi oldugundan §ikayet etti, actdtm ve 
serhest buakttm, dlye cevap verdim. RasUlullah (s.a.) : «Muhakkak ki 
o sana yalan .sOyledl ve geri donecektir» buyurdular. RasUlullah (s.a.) : 
<<Muhakkak ki o geri donecektir» buyurduklan i~in onun geri donece
tini anladtm ve gozetlemeye ba§ladim. Gelerek yiyecekten avu~lany
la almaya b&§ladt, yakalad1m ve : Seni muhakkak Allah'm RasUliine 
gotiirecetim, dedim. 0 : Beni b1rak, muhtActm, ailem var, geri donme
yeceglm, dedi ve actyarak yine serbest b1rakt1m. Sabah olunca Allah 
Rasulii bana: ((Ey Ebu Hiireyre, diin esirin ne yaph?» diye sordular: 
Ben de : Ey Allah'm RasUlii, ailesi oldugunu ve ihtiyaci bulundugunu 
50yledl, acidtm ve serbest btraktJm, dedim. Allah'm Rasu''ii: «~iiphe 

yok ki o sana yalan soyledi ve geri donecektlr» buyurdular. 1J'c;;iincu 
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kerre onu gozlemeye ba§lad1m. Yine gelerek yiyecekten avu9Iamaya 
ba§ladi. Onu yakalad1m ve: Seni muhakkak Allah RasulUne gotUrece- . 
gim. Bu ti9uncU keredir ki donmeyecegini soyluyor, sonra donUyorsun, 
dedim. 0 : Beni btrak, sana Allah'm kendisiyle fayda verecegi birtak1m 
kelimeler ogretirim, dedi. Ben : Onlar nedir? diye sordum. ~oyle cevap
ladi: Yatagma girdiginde Ayet el-Kursi'yi sonuna kadar oku. Sabaha 
kadar senin uzerine Allah katmdan bir koruyucu bulunur ve §eytan 
sana yakla§amaz. Ben de yine serbest b1raktlm. Sabah olunca Allah 
RasuiU bana: ((DUn esirin ne yaptl?» diye sordu. Ben de: Ey Allah'm 
RasulU, o, bana oyle kelimeler ogretecegini soyledi ki o kellmelerle Al
lah bana fayda saglayacakml§. Ben de serbest b1raktlm, d~dim. Efen
dimiz: ((Onlar nedir?1> buyurdular. Bana dedi ki: ((Yata~na girdigln
de Ayet el-KUrsi'yi ba§mdan sonuna kadar oku. Allah katmdan sana 
bir muhaftz bulunur da sabaha kadar sana §eytan yakla§amaz.J> Rasu
lullah (s.a.) m ashab1 hay1r konusunda son derece haris idiler. Rasu
lullah (s.a.) : «0 sana dogru soylemi§, halbuki o yalanc1d1r. Ey Ebu 
HUreyre ... u9 gecedir kiminle konu§tugunu biliyor musun?» buyurdu
lar. Ben hay1r deyince de: <<0, §eytandir» buyurdular. 

Hadisi Buhari muallak olarak ve cezm siga.o:;1yla rivft.yet etmi§tir. 
Hadisi Nesei 11Gece ve gUnd\izJ> bahsinde Ibrahim. ibn Ya'kub'dan 

o da Osman ibn Heysem'den rivayet etmi§tir. 
Hat1z Ebu Bekr ibn Merduyeh tefsirinde §oyle diyor: Bize Muham

med ibn Abdullah ibn Amreveyh es-Saffar ... Ebu'l-MUtevekkil el Naci' 
den rivayet etti ki Ebu Hiireyre'nin yamnda zekat mallarmm toplan
digl evin anahtan vardt ve evde hurma bulunuyordu. Ebu Hureyre 
bir giin gidip kap1y1 a9bgmda hurmadan bir avu9 dolusu almd1gm1 
gordii. Ba§ka bir giin eve girdiginde yine bir avu9 dolusu almrm§ gordii. 
U~uncii kerre ba§ka bir giin girdiginde yine hurmadan aym §ekilde bir 
avu~ almmi§ oldugunu gorerek Rasulullah (s.a.) a durumu haber verdi. 
RasUluliah (s.a.) kendisine: <<Bunu yapam yakalamay1 ister misin?» 
buyurdular. Onun evet cevab1 iizerine : Kap1y1 a9t1gmda : ((Seni Mu
hammed'e boyun egdirene tesbih ederimn de buyurdular. · 

Ebu Hiireyre gidip kap1y1 a~t 1 ve : uSeni Muhammed'e boyun eg
direne tesbih ederim ( ~ .!.!~ ~ ..J~ )~ dedi ve onu oniinde di
kilir buldu. Ebu Hiireyre ona ~oyic' dedi : Ey Allah'm d\i§mam, bunu 
yapan sen misin? 0: Evet. beni b1rak, muhakkak ki bir daha donme
yecegim. Ben sadece fakl.r cinni [litem ic;in almi§tlm, deeli ve Ebu Hii
reyre de onu. sebest b1rakt1. Ancak o ikinci ve ii~iincii kerre yine dondii. 

Ebu Hureyre anlatmaya §6yle devam eder: Ben: Sen donmeye
cegine dair bana soz vermemi§ miydin? Bugiin seni b1rakmiyacag1m 
ve Rasulullah (s.a.) a goturecegim dedim. 0: Yapma, dedi. Eger benj 
b1rak1rsan sana baz1 kelimeler ogretirim; sen onlan soylediginde cin-
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lerin, ne biiyiigii, ne kii~;iigti, ne erk:egi, ne di§isi, hi~ birisi sana yak
la§maz. Ben: Bunu ger~ekten yapar rmsm? deyince o, evet dedi. Ben: 
Nedir onlar? diye sordum. 0: «Allah, O'dur ki, kendisinden ba§ka hi~ 
bir ilah yoktur ... >> diyerek ~yet el-Kiirsi'yi okudu. Ebu Hiireyre onu bl-
rakti ve o da gitti ve bir daha donmedi. · 

Ebu Hiireyre bunlan Rasulullah (s.a.) a anlatmca Efendimiz: 
«Bunun boyle oldugunu bilmedin ·mi?1> buyurdular. B(i hadisi Nesei 
Ahmed ibn Muhammed ibn Ubeydullah'dan ... 0 da Ebu Hiireyre'den 
rivayet e.tmi§tir. 

Buna benzer bir olay da Ubeyy · ibn Ka'b'tn ba§mdan ge~mi§tir. 
i§te bu konuda g~en ii~; olay budur. 

Ebu Ubeyd «Kitab'iil-Garib»inde ~oyle diyor: Bize Ebu Muaviye ... 
Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet etti ki, o §oyle demi§tir: insanlardan 
bir adam 1;1ktigmda cinlerden birisine rastlad1. Cinni kendisine : Be
nimle giire§ir misin? Eger beni y1karsan sana bir ayet ogretirim; o 
ayeti okuyup da evine girdiginde evine §eYtan · girmez, dedi. Giire§ti
ler ve cinniyi yendi. Adam : GOriiyorum ki sen ~;elimsiz ve zaytfsm. 
Kollarm sanki kopek kollan gibi. Ey cinni hepiniz bOyle misiniz? Yok
sa sadece sen nil boylesin? dedi. Cinni §Oyle dedi: Ben onlarm arasm
da gii~liiyiim. Benimle tekrar giire§ir misin? Adam, onunla giire§ti ve 
yine yendi. Cinni, A yet el-Kiirsi'yi okursun. Onu kim okur da · evine 
girerse §eytan oradan 1;1kar. Q1karken e§ek yellenmesine benzer bir 
sesi vard1r, dedi. 

ibn Mes'ud'a: 0 (cinni ile gure§en) ki§i Orner mi? diye sordu
lar. 0: Omer'den b~ka kim olabilir? diye cevap verdi. 

Hakim Ebu Abdullah Miistedrek'inde §oyle diyor : Bize Ali ibn 
Hem§az ... Ebu Hiireyre'den rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle bu
yurmu§lardir: «Bakara suresinde Kur'an ayetlerinin efendisi vard1r. 
i~inde §eytan olan bir evde okundugunda §eytan oradan 1;1kar. Bu 
ayet, Ayet el-Kiirsi'dir. Hadisi Hakim ba§ka bir tariktan ve Zaide'den, 
o da Hakim ~bn Ciibeyr'den rivayet etmi§ ve: isnad1 sahihtir. Buhari 
ve Miislim tahri~; etmemi§lerdir, demi§tir. Aym hadisin Tirmizi tara
fmdan ve Zaide'den rivayetindeki lafz1 §oyledir : ~er §eyin bir zirvesf 
vard1r. Kur'an'm zirvesi de Bakara suresidir. Onda Kur'an ayetlerinin 
efendisi vard1r ki o da .Ayet el-Kiirsi'dir.» Sonra Tiimizi : Hadis, garib
tir. Bunu sadece Hakim ibn Ciibeyr hadisinden biliyoruz. Ve ~u'be 
onun zay1f oldugunu soylemi§tir, der. 

Ben de derim ki : Hakim ibn Ciibeyr'in zaytf oldugunu Ahmed, 
· Yahya ibn Main ve diger imamlar da soylemi§ler, ibn Mehdi onun ha

disinin metruk oldugunu soylerken Sa'di de yalanc1 oldugunu kay
detmektedir. · 

ibn Merduyeh diyor ·ki: Bize Abdiilbaki ibn Nafi ... Orner tbn 
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el-Hattab'dan rivayet etti ki o bir giin grup grup dizilmi§ insanlann 
yanma ~1ktl ve Kur'an'daki en buyiik ayeti bana hanginiz haber ve
recek? dedi. ibn Mes'ud Rasulullah {s.a.) 1: Kur'an'daki en buyuk 
a yet : «Allah O'dur ki, kendisinden ba§ka hi~ bir ilah yoktur... Hayy 
ve Kayyum'dur ... » ayetidir, derken l§ittim, diye cevaplad1. . 

imam Ahmed diyor ki; bize Muhammed ibn Bekr .. . Yezid ibn Se
ken'in k1z1 Esma'dan rivayet etti ki o, §Oyle demi§tir : Ayet el-Kursi ve 
Al-i imran sureslnin birinci A.yeti. hakkmda RasUlullah (s.a.) m : «Bu 
ikisinde Allah'm en yuce ismi vard1r.>> buyurdugunu i§ittim. 

Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve ibn Mace degi§ik tariklardan riva
yet etmi§ler ve Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu soylemi§tir. 

ibn Merduyeh diyor ki : Bize Abdullah ibn Numeyr... Ebu timA.
me'den merfu' olarak rivayet etti ki, o §Oyle demi§tir : Allah'a kendl
siyle dua eQildiginde icabet ettigi en yuce ismi u~ yerdedir: Bakara, 
Al-i imran ve Taha sureleri. · 

Dima§k ha tibi Hi§A.m ibn AmmA.r §Oyle der : C<Bakara suresindekl 
Ayet el-Kursi'dir. Al-i imran suresindeki birinci ayettir, Taha sure
sindeki bu surenin yuzonbirinci ayetidir.>> 

. Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor ki, bize Muhammed... Ebu tima
me'den nakletti ki RasUiullah {s.a.) §Oyle buyurmu§lardir : <<Kim her 
farz namazdan sonra Ayet el-Kursi'yi okursa onu cennete girmekten 
olumden ba§ka hi~bir ljey allkoyamaz.n 

Hadisi Nesei de rivayet etmi§ ve ibn .Hibban Sahih'inde Buhari'
nin ricalinden mute§ekkil bir senedle hadi$1 tahri~ etmi§tir. Hadisin 
isnadi Buhari'nin §artlarma uygundur. Ebu'l-Ferec ibn el-Cevzi ise bu 
hadisin uydurma oldugunu iddia etmi§tir ki en dogrusunu Allah bilir. 

Bu hadisin bir benzerini ibn Merduyeh Ali, Mugire ibn ~u'be ve 
Cabir . ibn Abdullah' dan da rivayet etmi§tir. Ancak her birinin isna
dmda zaytfiik vard1r. 

Yine ibn Merduyeh diyor ki : Bize Muhammed ibn Hasan ibn Zi
yad el-Mukri... Ebu M11sa el-E§'ari'den rlvayet etti ki RasUiullah {s.a.) 
§oyle buyurmu§lardir: <<Allah Teala imran oglu Musa {a.s.) ya: «Her 
farz namazm sonunda Ayet el-Kursi'yi oku; . kim her farz namazm so
nunda bunu okursa, onun i~in §Ukredenlerin kalbini, zikredenlerln di-. 
Ilni, peygamberlerin sevab1m ve s1ddiklarm amellerini halkederirn. 
Buna ancak bir peygamber, ya da bir s1ddik, ya da kalbl iman i~in 
denenen bir kul, ya da Allah yolunda oldurUlmesi dilenen ki§i devA.m 
eder.,, diye vahyetti. Bu da ger~ekten munker bir hadistlr. _ 

Ebu fsa el-Tirmizi diyor ki :. Bize Yahya ibn Mugire Ebu Seleme · 
el-Mahzumi el-Medint.. Ebu Hureyre'den rivayet etti ·ki RasUiullah 
(s.a.) §Oyle buyurmu§lardir: <<Kim sabahleyin mii'min sureslnin ilk u~ 
ayeti ile Ayet el-Kursi'yi okursa ak§ama kadar bu ikisinin korumasl 

. ' 

' 
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altmdad.Ir. Kim bu ikisini ak§amleyin okursa sa'baha kadar bu ikisi
nin korumasi altmda olur.)) 

Sonra Tirmizi §Oyle der : Bu garib bir hadistir ve h1fz1 yonii ile 
Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Ebu Miileyke hakkmda ilim erbabm
ca konu§ulmu§tur. 

Ayet el-Kiirsi'nin faziletine dair ba§ka hadis-i §erif'ler varsa da 
gerek sahib olmadlklanndan ve gerekse isnadlarmda za'fiyet bulun
dugundan dolayi bunlan alm1yoruz. Midi olarak vermek gerekirse : 
Hacamat (kan aldirma) s1rasmda Ayet el-Kiirsi'yi okumarun iki haca
mat yerine kaim olduguna dair Hz. Ali'den nakledilen hadisi, sag ele 
Ayet el-Kiirsi'nin za'feran ile 7 kere yazilmasmm haf1zayi kuvvetlendi

. rip unutmay1 kaldiracagma dair Ebu Hiireyre hadisi. 
Bu iki hadisi ibn Merduyeh zikretmi§tir. 
Bu ayet-i kerime on miistakil ciimleyi ihtiva etmektedir. ~oyle ki: 
«Allah O'dur ki, kendisinden ba§ka hi~bir !Iah yoktur.>> kiSmi Al-

lah'm biitiin yaratlklar i~in ilah olmada tek oldugunu haber vermek
tedir. 

«Hayy ve Kayyum'dur.>> 0, asia oimez. Kendiliginden diridir, ba§· 
kalanm goriip, gozetendir. Biitiin varllklar O'na muhta~t1r, 0 ise bun
lara muhta~ degildir. O'nun emri oimakSIZin varhkiann diizeni ola
maz. Nitekim bir ba~ka ayet-i kerime'de de Allah Teala §Oyle buyur
maktad.Ir: 

«G6giin ve yerin O'nun emri ile ayakta dunnas1 cla yine O'nun 
ayetlerindendir.>> (Rum, 25) 

«O'nu dalgmhk ve uyku tutmaz.>> O'na bir noksanhk anz olmaz. 
Yaratiklahndan asia gafil degildir, onlar1 asia unutmaz, herkesi ka
zandiklan mukabilinde goriip gozeticidir, her §eyi goriir, O'na hi~bir 
§ey gizli kalmaz. O'nun uyumamas1 ve uykusunun gelmemesi O'nun, 
kayyum olmasm1 tamamlaytci bir unsurdur. Bu klSimdaki ( ;..:..JI . ) 

kelimesi hafif uyku, uyu~ukluk ve uykunun ba§langJ.ci anlamma gel· 
mektedir ki ,bundan sonra ( r ,:JI ) keligtesi zikredilmi§tir. Uyku an
lammdaki bu kelime bundan onceki ( ·;,;..JI ) kelimesinden daha 
kuvvetlidir. 

Ebu Musa'dari rivayet edilen sahih bir hadiste o §Oyle demi§tir : 
RasUlullah (s.a.) an.1m1zda kalkarak §U dort kelimeyi soylediler: «Al
lah uyumaz ve O'na uyumak da yara§maz. Ktsmetl azaltlr, ~ogaltu. 
Giindiiziin amelleri gecenin amcllerinden once, gecenin amelleri de 
giindiiziin amellerinden once O'na yiikseltilir. Ortiisii (perdesi) nur 
veya ate§tir. ~ayet onu ac;acak olursa yiiziiniin nur ve azameti yara
tlklanndan O'nu gorecek olam yakar, kavurur." 

Abdiirrezzak diyor ki : Bize Ma'mer'in... uOnu daigmhk ve uyku 
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tutmaz.» ayet-i kerime'si hakkmda ibn Abbas'm kolesi ikrime'den ri
vayetine gore Musa (a.s.) meleklere: «Allah Teala uyur mu?>> diye 
sormu§. Allah Teala meleklere vahyederek onu iic; giin uyamk tutma
lanm ve uyumaya b1rakmamalanm emretti. Onlar da oylece yapti
lar. Sonra ona . iki §i§e verdiler. Musa iki §i§eyi tuttu. Sonra melekler 
kendisini b1rakarak bu iki §i§eyi ktrmamasmi soylediler. Ravi §oyle 
devam ediyor : 

MU.Sa : (a.s.) her iki elinde birer §i§e oldugu halde uyuklamaya 
ba§ladi. Uyuyor ·uyamyor, uyuyor uyamyordu. Sonunda uyuyuverdi ve 
§i§enin birini digerine carparak ikisini de ktrdl. 

Ma'mer §oyle diyor : i§te bu, Allah'm verdigi bir ornektir ki gok
ler ve yer bu §ekilde Allah'm yed-i kudretindedir. (Kudret elindedir.) 

ibn Cerir ... Abdiirrezzak'tan bu §ekilde rivayet etmekte ise de 
§iiphesiz bu, israiliyyat'tandtr. Hz. Mu,:a'ya Allah'm bu durumlannm 
gizli olmadigi bilinen §eylerdendir ve Allah bundan miinezzehtir. Bun
lardan daha garibi ibn Cerir'in rivayet etmi§ oldugu §U hadis~i §erif'
tir: 

Bize ishak ibn Ebu israil ... Ebu Hiireyre'den rivayet etti ki o, 
§oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) 1 minberde Musa (a.s.) dan §Oyle hi
kaye ederken i§ittim; buyurdular ki: «Musa (a.s.) ya Allah uyur mu? 
diye bir dii§ftnce geldi. Allah Teala ona bir melek gondererek onu iic; 
giin uyamk tuttu. Sonra her iki eline birer §i§e vererek bu iki §i§eyi 
muhafaza etmesini emretti. MU.Sa (a.s.) uyumaya ba§lad1. iki eli bir
birine degecek iken uyamyor ve bir elini obiiriinden uzakla§bnyor
du. Ama sonunda uyudu ve elleri birbirine degerek iki §i§e birden 
kmld1. Allah bunu bir ornek olarak verdi. fi)oyle ki : fi)ayet Allah uyu
saydl, gok ve yeri muhafaza edemezdi. (koruyamazd1) » 

Bu da gerc;ekten garib bir hadistir ve merfu' olmad1g1, tsailiyyat
tan oldugu da ac;1ktlr. 

Ibn Ebu Hatim diyor ki: Bize Ahmed ibn Kas1m ibn Atiyye'nin ... 
ibn Abbas'tan rivayetine gore israilogullan Hz. MU.Sa'ya: «Ey Musa, 
Rabbm uyur mu?» diye sordular. MU.Sa (a.s.) da «Allah'tan korku
nuz.,, dedi. 

Rabb1 Musa (a.s.) ya nida ederek §Oyle buyurdu: <(Sana, Rabbm 
uyur mu? diye soruyorlar; iki eline iki §i§e al ve geceleyin kalk.» MUs! 
(a.s.) da oylece yapti. Gecenin iic;te biri gec;ince Muea (a.s.) uyukladl 
ve dizleri iistiine dii§tii. Sonra toparland1 ve §i§eleri s1k1ca tuttu. Ge
cenin sonuna dogru yine uyuklad1 ve §i§eler dii§erek kmld1lar. Rabbi 
§Oyle buyurdu : «Ey Musa, §ayet ben uyusayd1m ellerindeki §i§eler ki· 
nld1g1 gibi gokler ve yer bOyle dii§erek helak olurlardl.l> ve ·Allah TeaUt 
Peygamberine (s.a.) Ayet el-Kiirsi'yi indirdi. 

«Goklerde ve yerde olanlann hepsi de O'nundur.)) k1sm1 herke-



1006 . 1BN KESiR Ciiz: 3; Sure : 2 

sin O'nun kulu old-qgunu, hel'§eyin O'nun miilkiinde ve hiikiimranltgt 
altmda oldugunu haber vermektedir. Nitekim ba§ka bir ayet-i keri
me'de de Allah Teala §Oyle buyurmaktachr: <cQiinkii goklerde ve yer
de olan her§ey Rahman'a mutlaka kul olagelecektir. Andolsun ki ilmi 
onlan ku§atnu§ ve teker teker saymi§tlr. K1yamet giinii hepsi O'na tek 
olarak ·gelecektir.» (Meryem, 93- 95) 

<cO'nun izni !Jlmadan katmda §efaat edecek kimdir?» sozii; <cGok
lerde nice melek varchr ki, Allah dileyecegi ve raz1 olacagi kimseler 
i~in izin vermedik~;e onlann §efaatl hi~bir §eye yaramaz.,, (Necm, 26). 
ve; 

ccOnlar Allah'm ho§nlid oldugu kimseden ba'§kasma §efaat ede
mezler.» (Enbiya, 28) .sOzleri gibidir. Allah'm kendilerine §efaat etme 
izni verdikleri hari~;, katmda hie kiiilsenin §efaat etmeye cesaret ede
memesi Allah Teala'nm biiyiikliigii ve · ululugundanchr. Nitekim §e
faat hadisinde §6yle buyurulmaktachr: 

c<AI'§'m altma gelecegim ve secdeye kapanacagim; Allah Teala di
ledigi kadar secdede kaldiktan ·sonra, bana : <<Kalq1r ·ba§mi; soyle, din
leneceksin, §efaatte bulun, §efaatin kabul edilecek.,, denilecek ve bana 
bir had ta'yin edilecek de onlan cennete girdirecegim. » 

<cOnlerinde ve arkalannda ne varsa bilir.» ilmi biitiin kainat1 g~
mi§iyle, bali haz1r durumuyla ve gelecegi ile .kaplad1gtmn bir delili
dir. Nitekim ba§ka bir a yet-i kerime'de Allah Teala meleklerden . bS.hs 
ederek §Oyle buyurur : <~Biz ancak Rabbmm emriyle ineriz. Oniimiiz
deki, arkanuzdaki ve bunun arkasmdakileri bUmek yalmz O'na mah
slistur. Ve Rabbm unutkan degildir.» (Meryem, 64) 

ccDiledigi kadarmdan ba§ka O'nun ilminden hi~;bir §ey kavraya
mazlar.» Allah Teala'nm bUdirip muttali' kllchklan dl§mda Allah'm 
ilminden hi~; kimse hi~;bir §eye muttali' olamaz. 

ccOnlann hi~;birinin ilmi asia bunu kavrayamaz.» (Tahft., 110) 
Ayet-i kerime'sinde de belirtildigi iizere ((Allah'm bildirdikleri di

§mda O'nun zat ve s1fatlar1 hakkmda hi~bir §eye muttali' olamazlar. ,, 
anlammm da kasdedilmi§ olmas1 ihtimal dahilindedir. 

<<Kiirsisi gokleri ve yeri kaplanu§tlr.,, 
ibn Ebu Hatim diyor ki: <<Kiirsisi gokleri ve yeri kaplaml§tlr. ,, 

Ayet-i kerime'si hakkmda Ebu Said el-E§ecc ... ibn Abbas'm: <<Kiirsi 
ilmidir.» · dedigini bize rivayet etmi§tir. 

Aym gfuii~ Jbn Certr tarafmdan da rivayet edllmi§tir. 
ibn Ebu Hatim aym g()rii§iin Said ibn Ciibeyr'den de rivA.yet edU

digini soylemektedir. 
ibn Cerir "§Oyle diyor : Ba§kalan da Kiirsi'nin lki ayagm bastlg1 

yer, anlamma gtHdigini sayledller. 
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Sonra ibn Cerir bu gorii§ii Ebu MU.sa, Siiddi, Dahhak ve Miislim'
den de rivayet etmi§tir . . 

~iica ibn Mahlect tefsirinde der ki : Bize Ebu .As1m'm... ibn Ab
bas'tan rivayetine gore o, §oyle demi§tir: Rasftlullah (s.a.) a «Kiirsisl 
gokleri ve yeri kaplaml§tir.>> ayet-i kerime'si soruldu. ~oyle buyurdu~ 
lar: «Kiirsi ayaklarm yeridir. Ar§'m degerini ise Allahtan ba§ka kim
se takdir edemez.» 

Bu hadisi Hafiz .Ebu Bekr ibn Merduyeh, ~iica ibn Mahled tari
kiyla zikrederse de bu, hatalld1r. 

Bu ifadeyi veki tefsirinde, Siifyan kanallyla... ibn Abbas'tan ri- . 
vayet eder. 

Hakim de . Miistedrek'inde 'bu hadisi yine ibn Abbas'tan mevkUf 
olarak rivayet etmi§ ve §oyle demi§tir: «Buhari ve Miislim'in §artla
rma gore sahihtir; Ancak onlar tahri!( etmemi§lerdir.>> 

Aym hadisi ibn Merduyeh tarafmdan ve merfu' . olarak Ebu Hii
reyre'den rivayeti ise sahib degildir. 

Ebu Malik'den rivayetle Siiddi §oyle diyor: Kiirsi, ar§'m altmda
dlr. 

Yine Siiddi : «GOkler ve yer kiirsinin ortasmda (l!finde), kiirsi de 
ar§'m oniindedir.» demi§tir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak §oyle diyor: ccYedi gok ve yedi 
yer yayihp biribirine eklenselerdi Kiirsi'nin genl§ligi yanmda ·ancak 
!fOldeki bir halka durumunda olurlardl.>> 

Bu hadis ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim tarafmdan rivayet edll-
mi§tir. , 

ibn Cerir · diyor ki : Bana Yunus... Ibn Zeyd'den, o da babasm
dan rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdular: «Kiirsi'ye gore 
yedi gok, ancak bir kalkan iizerine at1Im1§ yedi. dlrhem mesabesin: 
dedir.>> 

Ebu Zerr de der ki: Rasulullah (s.a.) m: ccAr§'a gore kiirsi, yeryii
ziindeki bir '!(Oliin ortasma atllml§ demirden bir halka mesabesinde
dir.» buyurduklanm i§ittim. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor ki: Bize Siileyman ibn Ahmed'in ... 
Ebu Zerr el-G1fari'den rivayetine gore o, Rasulullah (s.a.) a Kiirsi'yl · 
sordu. · Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdular: «Nefsim kuct'ret elinde olan 
Allah'a yemin ederim ki Kiirsi'nin yamnda yedi gok ve yedi yer, bir 
!(ole at1Im1§ halka glbidirler. Ar§'m Kiirsi'ye olan iistiinliigii de collin 
bu halkaya olan iistunliigii gibidir.>> 

Hafiz Ebu Ya'Ia el-Mavs11i Miisned'inde §Oyle diyor: Bize Zii
heyr ... Orner (r.a.) den rivi.yet etti ki o §oyle demi§tir: Rasulullah 
(s.a.) a bir kadm gelerek: Allah'm beni cennete koymas1 icin du! bu
yur, dedi. Rasillullah ·(s.a.) Rabbml ta'zim ettikten sonra §oyle bu-
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yurdular : «Allah'm Ktirsi'si gokleri ve yeri kaplami§tlr. Kursi'nin toy 
bir devenin yukun ag1rllgmdan inlemesi gibi inlemesi vardlr.>> 

Hafiz el-Bezzar me§hllr Miisned'inde, Abd ibn Humeyd ve ibn Ce
rir tefsirlerinde, · Taberani ve ibn Ebu .As1m el-Stinne kitaplarmda ve 
Hafiz Ziya ((el-Muhtar>> adh kitabmda ... Abdullah ibn Halife'den bunu 
rivayet etmi§lerdir. Ancak bu me§hiir degildir. Ve onun, Orner (r.a.) 
den hadis i§itmi§ olmas1 da §tiphelidir. Bazllan bunu Hz. Omer'den 
mevkuf olarak, baz1Ian mursel olarak rivayet etmi§; bazllan hadisin 
metnine garib ilaveler yapml§, bazllan da metni eksiltmi§lerdir. Bun
dan daha garibi de Cubeyr ibn Mut'im'in AI'§'m sifatma dair rivay~t 
etmi§ oldugu hadisi §erif'tir ki bunu Ebu Davud Stinen'inde rivayet 
etmi§tir. 

ibn Merduyeh ve ba§kalan «Ktirsi'nin k1yamet gunu hukumlerin 
aynlmas1 i~in konulacagma dair Bureyde, Cabir ve ba§kalarmdan bir 
taklm hadisler rivayet etmi§lerse de bunlann bu ayet-i kerime'de zik
redilmemi§ oldugu a~1kt1r. 

Baz1 miisltiman hey'et (astronomi) bilginleri Ktirsi'nin sekizinci 
gok oldugunu sanm1§lard1r. Bu, uzerinde dokuzuncu gogtin bulundugu 
sabit yildizlar gogudur. Bu, esir ad1 verilen gok olup Atlas da denil-. 
mektedir. 

Ancak diger bazllan da bu gorti§leri reddetmi§lerdir. 
ibn Cerir, Ctiveybir tarik1 ile Ha.San el-Basri'nin §oyle dedigini ri

vayet etmektedir: <<Ktirsi Ar§'tir.» Ancak sahih olan §Udur ki Kursi 
Ar§'tan ba§kadlr ve Ar§, Kursi'den daha htiyuktur. Nitekim hadis ve 
haberler buna delalet etmektedir. ibn Cerir, Abdullah ibn Halife'nin 
Omer'den bu konuda rivayet ettigi hadise dayanmaktadtr. Bana gore 
bu hadisin slhhati §Uphelidir. 

((Onlan koruyup gozetmek O'na ag1rllk vermez.» Gokleri ve yeri, 
onlarda ve onlarm arasmda olan §eyleri · korumak O'na agu gelmez. 
Bilakis bunlar O'na kolayd1r. Herkesi ve her§eyi gorup gozeten, O'dur. 
Hi~bir §ey O'na gizli kalmaz. Her §ey O'nun ontinde kti~tikttir; zelil
dir. O'na muhta~tir. 0 ise onlardan mustagnidir. Diledigini yapar; yap
tlgmdan asia sorulmaz. Halbuki onlar yaptiklarmdan sorulacaklardu. 
0 her §eye ,gti~ yetirendir. Her §eyi hesaba katand1r. Yuce gozetleyi

·cidir. O'ndan ba§ka ilah ve O'ndan ba§ka Rab yoktur. 
((0, oyle UlU, oyle yUCedir.» klSffil; 
«Yticelerin yticesidir 0.» (Ra'd, 9) ayet-i kerime'sinde buyruldu

gu gibidir. 
Bu ayetler ve . bu anlamdaki sahih hadis-i §erif'lerde selef-1 sali

hinin tutmu§· oldugu yol; bunlarm nasll olduklann1 ara§tlrmadan ve 
te§bihe ka~madan iman etmektir. 
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----- i Z A HI --~--

Muhyiddin ibn el-Arabi bu konuda §6yle diyor : 
Allah, O'ndan ba§ka varhkta hi~bir ilah yoktur. Varhkta O'ndan 

ba§ka kendisine tap1lan herkese yapilan ibadet, yalmzca O'na vuku' 
bulmu§tur. 0 ister bilsin, ister bilmesin, . yalmz ve yalmz O'na ibadet 
edilir. Qtinkti O'ndan ba§ka ma'bud yoktur, mevcud yoktur. 0 , hayati 
aymyla kendisi olan bir dirilikle diripir. Diri olan her §ey ancak O'nun 
hayatmdan hayat kazanmi§tir. 0 Kayyum'dur, kendi nefsiyle kaim
dir. Ayakta duran her §ey O'nunla kaim olur. O'nun k1yam1 olma
saydi varhkta hi~bir §ey kaim: olmazd1. . O'nu, uyku ve uyuklama tut
maz. Diger canlllarda iradi §ekilde olmayan uyku gibi uykusu yoktur. 
Qtinkti uyku ve uyuma ancak hayat1 ge~ici olanlar igin sozkonusudur. 
Bunlar, kendi ozel halleri ve tabiatlarmm giUib gelmesi nedeniyle is
tirahat ve dinl·enme arzu ederler ( ... ). O'nun ktirsisi gbkleri ve yeri ku
§atml§tlr. Yani bilgisi. Qtinkti ktirsi ilmin mekam olan kalbdir. Nite
kim Ebu Yezid el-Bistami Rahmetullah der ki: Eger Alem ve onun 
i~erisinde bulunan her §ey, binlerce kerre arifin kalbinin k6§esinden 
bir ko§eye yerle§mi§ olsaydi, arifin kalbinin e§siz geni§ligi nedeniyle 
arif onu hissetmezdi bile. Bunun,_ i~in Hasan el-Basri, O'nun ktirsi'si 
ar§'Idir demi§tir. Bunu da Aleyhisselatii Vesselam efendimizin, «mii'
minin kalbi, Allah'm ar§'mdandlr>> buyrugundan almi§tlr. Ktirsi ltigat
ta kti~tik bir ar§'tlr. Oturamn oturmasmdan fazla olmayacak kti~iik 

bir s1mr. Kalb . ktirsiye benzetilmi§t.ir, azameti ve geni§ligini tasvir ve 
tahayytil bak1mmdan. En btiytik necibin ar§'ma gelince; o ilk ruhtur. 
Onun sureti ve misali ise en ytice · felegin §ahidinde bellidir. (Muhyid
din ibn el-Arabi, Tefsir el-Kur'an el-Kerim, I, 142- 143) 

Uyku canhlarda ba§tan ytikselen buharlarm te'siriyle beynin si
nirlerinin gev§emesinden dolaYI ortaya ~Ikan bir haldir. Uyku esna
smda be§ duyu dogrudan dogruya algilamaktan uzak durur. (Kadi 
Beydavi, Envar'tit-Tenzil, I, 396) 

ihtiva ettigi konular bakimmdan Kur'an'm en dikkat 9ekici ayet.
lerinden birisi olan Ayet el-Ktirsi hakkmda; Hazin §Oyle diyor: 

Ktirsi'nin ( ...,... p1 ) asll; ltigat ,,a bir §eyin tist tiste binmesi ta'bi
rinden almml§tlr. Yapraklanndan bir kiSml b;r k1srnmm tizerine bin
digi i~in defter anlamma kullamlan ( 4....1 .s:JI ) kelirnesi de bura-

"" dan almmi§tlr. Ktirsi orfte tizerine oturulan §eye verilen add1r. <;Un-
kti Ktirsi'nin de aga~lan birbiri tizerine biner. Buradaki Ktirsi konu
sunda dart ayn gorti§ bulunmaktadir: 

1 - Kiirsi, . Ar§'m kendisidir. Qtinkti ktirsi, iizerinde saglamca 
durulan §eyin adidlr. 

Tefsir, C. III- F . 64 
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2 - Kursi, Ar§'tan ayn ve onun onundEdir. Ar§'tan ayn ve yedi 
kat gogiin uzerindedir. Suddi der ki; gokler ve yeryiizu Kursi'nin ice
risinde cole attlmt§ bir halka gibidir. Kursi de Ar§'m yamnda cole 
attlmt§ bir halka gibidir. Abdullah ibn Abbas der ki; yedi kat gok, 
Kursi'nin yamnda kalkamn i~ine atllmt§ yedi dirhem (para) gibidir. 
Denildi ki; Kursi'nin ayaklarmdan her birinin uzunlugu gokler ve yer 
gibidir. 

3 - Kursi, Ar§'m onunde bulunur ve onu dort melek ta§tr. Her 
melegin dort yuzu vardtr. Ayaklan yedi kat yerin altmda bulunan ka
yanm uzerindedir. Meleklerden birisi insanhgm atas1 Adem §eklinde
dir. Ve o, ylldan ytla A.demogullan ic;in nztk ve yagmur ister. Melek
lerden bir digeri yutlct ku§ gagast §eklindedir. 0 da ytldan ylla ku§· 
!arm nzkmt ister. Meleklerden birisi de okuz §eklindedir. 0 da yll
dan ylla hayvanlar i~in nztk ister. Bir digeri de ytrttct canavar §ek
lindedir. 0 da ytldan ytla yabani hayvanlann nzktm ister. Bazt ha
berlerde varid olduguna gore; Ar§'l ta§tyan meleklerle Kursi'yi ta§l
yan melekler arasmda yetmi§i karanhk, yetmi§i nur olmak uzere per
de vardtr. Her perdenin aras1 be§yftz ytl mesatedir. Eger bOyle olma
sa Kursi'yi ta§tyanlar Ar§'l ta§tyanlarm nurundan yanar giderlerdi. 
ibri Abbas der ki; Allah'm Kursi'si, bilgisi demektir. 

4 - Kursi'den maksad mftlk, saltanat ve kudrettir. <;unku kursi 
hukumdarhk ve saltanat yeridir. Mecazi olarak, hukumdara Kursi 
denmesi uzak kar§tlanamaz. (Hazin, Lftbab, I, 399) 

Elmallll merhum ayet el-Kursi'yi tahlil ederek §Oyle diyor : 
Bu ayete «Ayet el-Kursi» denilir. Bundan dolayt bu sureye <•Suret 

el-Kursi)) dahi denilir. Gorftldugu tizere bu ayet ilahi saltanat ve me
lekutun gayet belig ve mucez bir tasvirini ve Allah Teala'mn zat ve st
fatmt hem ta'rif, goklerin, yerin ve muhitlerinin hilkatt, ktvam-ii niza
mt, ktsmet-ii viis'atini muhafazast, sirr-1 hayat, sirr-i Him, sirr-1 haki
miyet gibi maddi manevi kuvvetlerin §ehadet-i baligasiyle isbat ederek 
·butiin ilahiyyat meselelerinin temelini ilahi kursi gibi vasi' bir §iimul 
ile muhtevi bulundugundan biitiin Kur'an ayetleri arasmda mevzuuyla 
mutenasib olmak uzere en yiiksek bir §eref ve ktymeti haizdir. Nitekim 
Aleyhissalatu Vesselam «Kur'an'da en biiyuk ayet, Ayet el-Kursi'dir. 
Bunu her kim okursa Allah o saat bir melek ,gonderir, ertesi giine ka
dar iyiliklerini yazar ve kotftliiklerini mahveder. Bu ayet bir evde okun
sun da §eytfmlar onu otuz giin btrakmasm olmaz ve ktrk gun ona ne 
kadm ne de erkek biiyiicii girmez, ya Ali! bunu evladma ve ehline ve 
kom§ularma ogret, bundan biiyiik bjr ayet nazi! olmad1.n. «Her kim farz 
namazlarm arkasmda Ayet el-Kiirsi'yi okursa onu oliimden ba§ka cen
nete girmekten allkoyacak hi~ bir §ey kalmaz. -yani oliince dogru cen
nete gider- ve ona ancak stddik veya abid olanlar devam eder. Ve bu
nu her kim yatagma yatarken okusa Allah onu kendisine ve kom§USU-

Bal 

na 
lerl 

Baj 

se 
ta~ 
ke 
~0 

gt 
gel 
bi 
ku1 
leyj 
ayr 
kin 
ua 
tas, 
pa 
ola 
ha 
fuz 



Bakara, 255) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM Tl!..l"SiR1 1011 

na ve kom§usunun kom§usuna ve etratmdaki evlere emin kilar)), C<Gun
lerin en degerlisi Cum'a, sozlerin ba§I Kur'an, Kur'an'm ba§l Suret'Ul
Bakara, Bakara suresinin ba§l Ayet el-Kursl'dir,) buyurmu.§tUr. . 

Kursi; lugatta uzerine munferiden oturulan ma'h1m §eydir ki esa
sen taht ve ilm-i §erif'in aym surette olan makam-1 mahsusu ve mum
tazi demektir, ilme ve alemin kendisine de 1tlllk olunur. Bilahare is
kemle ve sandalye gibi §eylere dahi ta'mim edilmi§tir. Lisamm1zda en 
~ok ilim makammda kullamllr. Her hangi bir §eyin aslma ve toplandl
gi yere de kursi denilir. Nitekim kursi memleket, payitaht manasrpa 
gelir. Bunun ash olan «kurs)) kelimesinde ic;:tima ve imtizac ile ke~e gi: 
bi giriftle§ip muhkemle§mek manaSl vardu. Has1h, hakiki manasiyle 
kursi ancak bir ki§i oturabilen en yuksek bir nevi sandalyedir. Binaena
leyh yerleri gokleri kaplaml§ bir kursi tasavvuru bu bilinen manamn 
aym olmayacag1 §Uphesizdir. Aym zamanda bu kelimenin bize bir ha
kimiyet ve saltanat, bir ilim, bir §eref, bir azamet ve nuf\lz mefhumu 
ifade ettiginde de §Uphe yoktur. Biz bir memlekette bir kursi, bir taht 
tasavvur ettigimiz zaman evvela bir memleket, sonra onun i~inde bir 
payitaht u~uncii olarak o payitaht iginde bir ar§ bir saray, dordlincu 
olarak o saray i~inde bir taht, be§inci olarak o taht iizerinde bir reis, 
hakim, altmc1 olarak bu hlikiimdardan blitUn memlekete §amil bir nli
fuz tasavvur ederiz ki; bunda hiiklimdar zarf ic;:inde memlekette tama
men ku§atllml§ ve aym zamanda, ni.ifuz ile memleketi ku§atrnl§ ve bun
da en §ayam hayret olan nokta da bir §eyin hem ku§atml§ hem de ku
§atllml§ olabilmesindeki strd1r ki aym ilimde de vard1r. Ve bu nokta in
sanlara ilahi birligi en giizel telkin edecek olan bir lemhad1r. Ayet el
Kiirsi bize bu mazm11nu telkin etmekle beraber gosteriyor ki, ilahi mem
leket gokler ve ycryiiziidlir. Fakat bunlarla ilflhi kursi ku§atlc1 degil 
ku§atllmi§tn·. Bizim klirsi tasavvurumuzun hilafmadtr. Allah'1 tefek
kiir ederken hep kw'?atl1andan, ku§atana dogru ge~melidir. Taht veya 
payitaht memleketi go~<ler ve yeryiizii, ku§atan Ar§, ku§at1c1 taht, Rah
man Ar§m i~inde degil lizerinde ve Allah hit; kw~at1lm1§ degil hep ku
§atlcl ve Kayyumdur ve obiirundeki tezadt kald1ran budur. 9u halde 
kiirsi-i ilahi bize ancak bir isim ve ku§atl1anctan, ku§atana ge9erek ni
hayet gok ve yer tasavvurunun maverasmdan mubhem ve tahayylilu 
kabil olmayan azamet mefhumu ile ma'Ii1m olabilir. Bunun hakikatini 
ta'yin edebilmemize imkan yoktur. Maamafih mufessirler bunun ta'
rifinde birka~ §ekil rivayet etmi§lerdir. 9oyleki : 

1 - Kursi; gokleri ve yeri kaplaml§ bir azim cisimdir. Buna ar~m 
kendisi diyenler de olmu§tur. Lakin sahib haberler ((Kiirsi ar§m altmda 
ve goklerin ustiinde bir cisimdir.'' d!ye varid olmu§tur. Kiirsi iki ayagm 
bast1g1 yerdir. i§bu iki ayagm bastig1 yer ta'rifi kursinin payitaht ya'ni 
hiikumet merkez manas1 ile ·alakadar oldugunu a§ikar gosteriyor. Gok~ 
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ler ve yeryuzu ma'lum olan butun cismani alemin ifadesi oldugu cihet
le bunlari kaplami~ olan kiirsinin ortasmm bir cism olmas1 goklerde ve 
yerde ma'ruf bulunan cisimlerln cismaniyetinden ba§ka bir cismaniyet 
demek oldugunu da unutmamak Iaz1mgelir. Ya'ni kursi bir yer kapla
yan cismi degil, yer kaplamanm kendisi olan bir cisim demek oluyor 
ki bunun cismaniyeti madde ile degil, mutlak uzama bir ba§ka ta'birle 
alel'umum mahal ve mekan denilen mucerred buud v·e kiilli kann ile 
tasavvur olunmak miimkiindiir. Zira mutlak mekan denilen mucerred 
buud, feza, madde imtidadmm oziinu ifade eden mucerred bir imtidad~ 
d1r. Buud ve imtidad ise cismaniyetin en umumi manas1d1r. Fakat · 
maddi cisimler bunda mutehayyiz oldugu halde bu ba§kaca bir hayyiz.:. 
de mutehayyiz degildir ve diger cisimler ile i~,;i~e girebilir. Lakin §U cis
mani alemde goriilen maddi enerjiler ve varllk §ekillerinin tecelli mev
kii de budur. Butun ulvi cisimler bunda mutemekkin ve aralarmda 
esiri aleme varmcaya kadar butiin dalgalar bunda kaindir. Harekat ve 
siikun bunda caridir. Ancak zaman ve ervah alemi bundan daha geni§
tir. Bir zamanlar fenni ma'lumata sabit deger isnad eden ve Allah ta
rafmdan indirilen §eylerin hudftdunun fenni hududdan ~,;ok vasi' bu
lundugunu dii§linmeyerek Kur'an ayetlerini zamammn fenni ma'lu
matma gore izah ve te'vil etmekten zevk alanlar 0 zaman hey'eti alem 
hakkmda Batlamyus astronomisinin ·en yuksek bir fenni mevki'i haiz 
olmas1 ve kendileri de bu ilmin mutehassislarmdan bulunmas1 hasebiy
le gokleri ve yeri ona gore miilahaza ve te'vil ettiklei·i gibi, kiirsinin cis
maniyeti hakkmdaki · had1sler.i de o fennin nazariyatlyla izah etmeye 
~ah§ffil§lar ve binaenaleyh <<KU.rsh sekizinci felek olan sabit felek, Ar§ 
da dokuzuncu felek olan Atlas felegidir diye te'vil eylemi§ler. {<Ktirside 
yedi gok bir kalkan i~ine at1lm1§ yedi para gibidir.>> «Ar§ta kursi bii
yiik bir sahraya ablml§ demir bir halka gibi bir §eyden ibarettir.» mea
linde mervi olan iki hadis-i §erif'i de buna delil gibi farzetmi§lerdir. Bu
gun goruyoruz ki; i§bu dokuz felek nazariyesi kuvvetini kaybetmi§ ol
dui;u halde Kur'an ayetleri ve Peygamberin hadisleri nazarlarda yine 
bu gtinku gokler ve yer gibi biitun k1ymetiyle tecelli edip durmaktadir. 
Binaenaleyh bunlan behemahal kendi ma'lumat1m1zm dairesi ihata
sma alarak izah etmege c;ah§ntak ne fennin gereklerine, ne de dinin 
gereklerine muvat1k degildir. Bu iki hadis-i §erif bize kiirsin1n, sekizin
ci feleki veya sabit oldugunu degil, nihayet gokler ve yere nazaran bii
ytik bir mekan, arza nazaran da pek kiic;ilk bir daire oldugunu temsil 
etmektedir. Binaenaleyh asr-1 haz1rdaki fenn'l ma'Iumata gore buna bir 
mana vermek Htz1md1r ve bu bizim kendi mtilahazam1z degildir. imam 
Fahruddin Razi bu ayette degil lakin Fatiha tefsirinde Kiirsiyi meka.n, 
Ar§I da zaman nazariyeleriyle miitalaa etmi§tir. Qiinkii mutlak mekan 
gokleri ve yeri ic;ine almi§ kaplanu§tlr. Ve halbuki butiin mekani imti-
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dadlar §U andaki bir zemfmi lahzamn i~ine sigmi§ mazi ve istikbalin 
ardarda aki§l i~inde bu daire-i hal tlpk1 buyuk bir sahrada kti~uk bir 
halka gibi kalmakta bulunmu§tur. Maamafih diger taraftan Kurst vr· 
Ar§m manevi hususiyetleri hakkmda da rivayetler vard1r. insan §ll 

· miitalaalan tefekkiir ederken bile farkma var1r ki goklerle yeri mekan
dan ihata eden, kuvvet ve kudret, akl ve ilim ve bunlann fevkinde 
ruh vard1r. Ve hatta zaman mekam ku§atlr goriinurken bunun da ruh
ta tecelli eden bir hal oldugu ve binaenaleyh alem-i ruh ilminin zamam 
dahi kapllyan bir ku§at1c1 bulundugunu takdir eder. Nitekim Ki.ifsi 
ruh-u A'zam'm veya diger buyuk bir melegin ayagm1 koydugu yer de
nilmi§tir. ~u halde bunlann esas1, hudud-1 ar§a dahil iseler de kursinin 
kursi olmas1 mucerred cesamet ve imtidaddan degil bu ma'nevi kuv
vetlerin de bir tecellisine inazhar olmasmdandir. Ve Allah'a izafeti de 
bundan olmahd1r. Buna binilen : 

2 - Kiirsi, saltanat, kudret ve mi.ilk demektir. Zira ilahi inayet 
, ancak kudret ve icad ile tezahiir edecegi gibi lisanda da taht ve ki.irsi 
denildigi zaman bizzat kudret ve hakimiyet murad olundugu vardir. 

3 - ilahi ktirsi, ilahi ilim demektir. Zira kursi ilim taht mana
smdan daha ma'ruftur ve bu munasebetle ilmin kendisine dahi meca
zen kiirsi denilir. Bu rivayet, ibn Abbas hazretlerinden mervidir. ibn 
Cerir Taberi gibi bir hayli mufessir bunu ihtiyar etmi~?lerdir. 

<l. - Kursi ile kasdedilen, Allah'm azamet ve kibriyasm1 saqece 
bir tasvirdir. Cenab-1 Allah halka zat ve s1fatm1 ta'rif ederken, halkm 
krallar ve buyukler hakkmda mutadlan olan suretlerl~ hitab buyt:~r

mu§tur. Nitekim Ka'heyi kendine beyt yapml$, or3.yl tavat ve ziyareti 
emreylemi§tir. Zira halk htikumdarlarmm saraylannr ziyaret ederler, 
Hacer-i Esved'in arzda <ryeminullah» oldugunu soylemi§ ve opme yeri 
yapmi§tlr. Nitekim halk krallarmm ellerini ve eteklerini operler. Keza 
bu kabilden olarak ktyamet gtinunde kullanmn muhasebesi hakkmda 
meleklerin> enbiyanm, §i.1hedanm huzurda bulunacaklanm ve m.zin
lar vaz'olunacagm1 zikretmi&tir. i§te bunlar gibi kendisine de Ar~? is
bat etmi§ ( .; j:..-1.; ~1 .)s- :.,..> ) 1 ) buyurmu§ ve bunu tavsif ederek : 

·,.,;;.,; 4.; .;.;S- ~J"-("r!) ~ ~~ ;..~\ JJ> :;-_r.il> ~~I .;;J 

.J J> ;,. J .; ~I ~ ~ .;r-.lll - ~~ ~ Y
buyurmu§, sonra kendjne kiirsi de is bat etmi§ ( ..::,.1 ,_JI"=""..} t:" J 

J-.;"iiJ) buyurmu§tur. Bundan anla§thr ki Ar§ ve Kiirsi gibi tqbihi 
andmin laf1zlar Ka'be, Tavaf ve Hacer-i Esved hakkmda daha ziyade
siyle mevcuddur. Halbuki bunlar da, mesela Ka'benin beytullah olma
smda Allah'm evi olmas1 gibi bir inanaYJ. te§bih ve tecsim kasdedilmi§ 
olmadi~ konusunda nasll ittifak hasll olmu§Sa Ar§ ve Kiirsi hakkmda 
da maksud, azamet ve ilahi kiirsinin vaki'de bir medlUlu olmad1gm1 
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kabul etmek de hilaf-1 zahirdir. Evet ma'ruf olan hakikat manA..•nyla 
bir k'iirsi, bir taht maksud olmad1g1 muhakkaktlr. Maamafih blr bey~ 
tullah bulunduguna iman etmek laz1m oldugu gibi, bir ilahi kursi bu~ 
lunduguna iman etmek .de laz1md1r. Ve bunun az ~ok cismani bir mef
humu muhtevi olmas1 Cenab-1 Allah'a hA.§a bir cismaniyet isnadtm ge
rektirmez, mes'elenin ruhu k'iirsinin Allah'a izafetini laY1k1yie d'ii§U.ne
bilmekte, bunun oturmak i~in iza.fet olmaytp rububiyet izafeti oldugu
nu anlamaktad1r. Ayetten anla§lld1gma gore; ilahi kursi bir taraftan 
maddi cisimler mecmuu olan goklerle yerin hepsini kaplaYlp tutan, 
cisimleri ku§atan bir §eydir. Biz bunun kursi ismiyle mevcudiyetine 
iman eder ve hakikatini idrak ve ihata edemiyecegimizi anlanz. Di
ger taraftan az . ~ok bir tasavvur edinebilmek luzumuna kani olur isek 
ilahi kursi taht1 saltanatla, kursi ilim mefhumlanndaki kemal maz-
munlanm cemi' ve kas1r ve fani mefh1imlan ( ~ .J.:..S ...r.) - r ~ ..,> } 

medlulleri mucibinde tayyederek onu mutlak bir ilm ve saltanat tecel
ligah1 olmak uzere mUiahaza ederiz. Ve binaenaleyh haddi zatmda aza
met ve kibriyamn mucerred tasavvuru degil, tecelli suretinin de bir 
ifadesini tazammum etmi~ bulundugunu tasdik eyleriz ve b'iitun ulvi
sufli cisimler ve cisimleri kursinin i~inde kaldtgmdan onun uzerinde 
h'iikm icra eden sahibi ilm ve saltanatm cismaniyet fevkinde yilce bir 
v'iicud oldugunu da yakinen anlanz. Ve daha vazth olmak i~in kursinin 
cesametini anlatan haberlere gore diyebiliriz ki; ilahi kursi, goklerde 
ve yerde tecelli eden b'iitun maddelerin, kuvvetlerin kayna§1p durdugu 
mutlak buud, yani ilm, irade ve k'uvvetten soyulmu§ olan sadece mu
cerred feza. degil, bunlann bir tecelli aynas1 olmast se'bebiyle mekan ve 

· hayyiz-i kull olmak muhtemeldir. Bunda yerle§mi§ olan Allah degil, 
gokler ve yeryuzu denilen · ecsam ve ecram-1 m'iitehayyize toplam1d1r. 
Bunun otesinde daha geni§ olarak zemani imtidad ve aktllar, rO.hlar 
alemini muhtevi · ve melaike-i mukarrebin ile dolu Ar§ vard1r. Ve bu~ 
ras1 mekan ust'iid'iir. Artlk bunda cismiyet manaSI yoktur. ( ~ }' 
..; _,;....1.;. _,.11~ ) medlulu uzere Allah Teala af§m i~inde degil, Rah~a
niyetle fevkindedir. Ve bu fevkiyyet mekans1z bir fevkiyyettir. ( ~.; 

l.Js..J 4.> j ~ jS' .:...-..,) ayeti geregince ilahi ihata, rahmet, ilim cihe
tiyledir. Ve k'iirsi bu ilm ve rahmetin bizim ft.Ieinimize tecelli mahalli-
dir. Binaenaleyh ne K'iirsinin, ne Ar§m Allah'a izA.feti tahayyuz izft.feti 
degildir. MUlk ve tasarruf zabt ve teshir,- hukm ve emir gibi tecelliyft.t 
ile bir iza.fet-i Rububiyettir. Bu izatet, bu tecelli sAyesindedir ki ruhlar 
ile cisimler, zihn ile hari~ birle§erek tahakkuk noktalannda vucud-1 
hakkm bir lemhasma ayna olurlar da yerlerin, goklerin, mekanlann, 
zamanlarm, k'iirsinin, ar§m ihata edemedigl ilahi vucud mu'min. kalbi 
e§yanm her zerresinde, mekamn her noktasmda, zamanm her Iahza-
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smda ma'rifete yol bulur ve her §eyi idrake ancak bununla muvaffak 
olur. Hak demeden hic;bir §ey bilemez ve zat-1 hakka miiteallik en yiik
.sek ma'rifeti de ( .!U .,rw .:;> .!lu .}- \... ~.J ) dir. Bunun i~in sade ma'
rifet-i iman olamaz, iman sahas1 ma'rifet sal:)asmdan geni§tir. Mari
fette bir kay1d vardlr, iman ise kay1dSlZ §artSlZ bir islam, bir alaka-1 
ilahiyedir. Ve en biiyiik tema§a ondad1r. Buna mahan alan mii'min 
kalbi de yerlerden, goklerden geni§tir. Bunun ic;in mutlak mekam dahl 
kuva-YI miitecelliyesiyle beraber gokler ve yer ciimlesinde dahil olmas1 
daha ziyade muhtemil bulundugundan en salim iman ilahi kiirsiye 
ilahi beyan vec;hile iman edip ma'rifet taslamamaktlr. i§te gokler ve 
yeryiizii ne kadar zahir ise Allah ondan daha zahirdir. Onlan ku§atan 
Kiirsi ve onun maveras1 ne kadar batm ise Allah ondan daha ba.tm
dlr. Bununla beraber 0, hem Hayy ve Kayyum, hem Evvel, hem Ahirdir. 
0 halde bundan ba§ka ma'bud, bundan ba§ka ilah nas1l tasavvur olu
nur? ihtiyar ve irade gibi bir ilahi lutfu su-i istimal edip o geni§ kalbl 
darlatlp da Allah'a ve O'nun emirlerine kiifredenler zalim olmaz da 
ne olur? Bunlardan daha c;ok nefislerine zulmeden nas11 tasavvur edilir? 
(Elmahh M. Hamdi Yaz1r, Hak Dini Kur'an Dili, I, 852- 860) 

Saf Tevhid Akidesi 

Seyyid Kutub ise Ayet el-Kiirsi'yi §6yle ac;1kllyor: 
((Allah O'dur ki kendisinden ba§ka hie; bir ilah yoktur.» 
Bu kat'i ve kesin vahdaniyyet inancmda hic;bir lnhirata mahal 

yoktur. Diger dinlerin miibtela oldugu, Hz. isa'dan sonra Hlristiyanb
gm kilise camias1 tarafmdan uydurulan teslis akidesi gibi sap1kllga bu 
dinde imkan b1ralnlmamaktad1r. Yahut da eski M1s1r dinlerinde oldugu 
halde . zamanla H1ristiyanhga kan§an efsaneler ile putperestligin ha
kim oldugu hie; bir kari§lk taraf1 yoktur. Hadd-i zatmda bu akideler tev
hid §ekliyle ba§Jami§, sonra -herhangi blr zamanda- c;e§itli efsanevi 
unsurlarm kan§masl ile g1~nndan <;Ikml§tlr. Mesela, giine§in kursun
da ilahm temessiil ettigi ve bu ilahm huzurunda egilen daha ba§ka Jlah
larm bulundugu kabul edilmi§ ve ooylece putperestlige sap1lmt§tlr. 

islam tasavvurunun iizerine kfiini oldugu ve islam'm alem~iimUl 
hayat nizammm ne§'et ettigi esas kaide bu kat'i ve parlak vahdaniy
yet akidesinden dogar. i§te bu tasavvur ile insan, Allah'tan ba§ka hie; 
kimseye kulluk etmez. Allah'tan ba§ka hie; kimseye ibadet etmez, Al· 
lah'm emirinden ve itaat edilmesini emrettiklerinden ba§ka kimseye 
itaat etmez. Yine tek. Allah'm hakimiyyeti kaidesi bu tasavvurdan ne§'· 
et eder. Binaenaleyh kullar ic;in hiikiim koyan ancak Allah'tlr. O'n
dan ba§ka kimse hiikiim koy!tmaz. !nsanoglunun koyacag1 hiikiimler 
de yine Allah'm vaz'ettlgi ahkamdan ne§'et edecektlr. Aynca bu ta
savvurdan, biitiin degerleri Allah'tan· alma prensibi de ne§'et eder. 0 
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takdirde Allah mizamnda kabule §ii.yan olmayan hi~ bir degerin itiban 
yoktur. Allah'm nizamma muhalif olan hi~ bir nizam, kaide, prensib 
ve adet me§ru olmaz... I§te boyle. Vahdaniyyet mefhumundan insan 
vicdamnda vucud . bulan duygular, yeryti.ziinde insanllk hayati i~in 

vaz'edilen nizamlar, sudur eden kaidele'r ·bunlardan ibarettir ... 
Tek bir ilah olan Allah Teala'mn zat-f Sti.bharusini tavsif buyur

dugu hayat s1fati, Hak Teala tarafmdan bah§edilmi§ olan ve insanlann 
te§ekkti.lti.nti. temin eden hayat kaynagmdan daha ba§ka kaynaklardan
sudur etmektedir. I§te bu mana ile Allah Teala hayat bak1rmndan diger 
e§yadan aynhr. Hic;blr ba§lang1c;tan ba§lamayan ve hie; bir nihayet ile 
son bulmayan ebedi ve e·zeli hayatm ta kendisidir bu ... Mahdud smtr
Iarm mahkumu olan, ba§langic; ve nihayetlerin c;evreledigi ve her can
lmm hayatma e§lik eden zaman mefhumundan tamamen uzaktlr. Al
lah'm hayati bamba§ka bir hayat §eklidir. Hem Hak Teala'nm muttasif 
bulundugu hayat s1fati, insanlarm hayat Sifatiyla all§ageldikleri husu
siyyetlerin hepsinden uzak oldugu gibi, mutlakbr da. Allah Teala'nm te
meyyti.z ettigi bti.tti.n hususiyetlerden ve benzerliklerden yti.cedir. Ve, 
Allah Teala'nm s1fati olan hayat, be§eri mefhumlarda hayat kelimesi
nin ihtiva ettigi manalardan tamamen ayn bir hususiyyete maliktir. 
l§te bu mana ile, be§er hayalinde dola§an bti.tti.n efsanevi unsurlar vah
daniyet akidesinin dl§mda kallr ... 

«Kayyum» Slfatma gelince, bu Hak Teala'mn bti.tti.n mevcudatm 
ti.zerinde kaim oldugunu ifade eder. Hem bti.tti.n mevcudatm k1yam1 da 
O'nun zati ile kaim olup, O'nun emri olmadan hie; bir §eyin mevcud ol
mayacagi anlamm1 ifade eder. Bu me§hur Grek filozoflanmn - ki b&Jl
larmda Aristo gelir-- dedigi gibi ((Allah, mahlukati hakkmda hic;bir 
§ey dti.§ti.nmez. Zira 0 zatmdan ba§kasl hakkmda bir §ey dti.§ti.nmekten 
mti.nezzehtir.>l §eklinde degildir. Guya bunlar bu fikirleri ile Hak Tea
la'yt tenzih edip, ta'zim ediyorlar. Halbuki bu fikir Allah Teala ile ya
rattlgi -mahlUkat arasmdaki rab1tay1 kesip atlyor. islam tasavvuru mti.s
_bet manada bir tasavvurdur. Zaruret ifadesi onda bulunmaz. Ve bizim 
mefkuremiz. Allah Teala'nm her §eyin iizerine· kaim oldugu ve biitiin 
e§yamn mevcudiyyetinin Allah Teala'mn iradesi ve tedbiri dahilinde 
k!im olu§u esasma dayamr ... Binaenaleyh, mti.sliimamn vicdam, ha
yati, mevcudiyyeti, c;evresinde bulunan her §eyin viicudu, hikrnet ve 
tedbirine gore etrafta bulunan her §eyi tedvir edip, biitiin e§y!ya ta-

. sarruf eden tek bir Allah ile irtibat halindedir. Ve iman, hikmet ve ted
bire gore c;izilrni§ olan nizam dahilinde hayatlm dev!m ettirir. 6Ic;ii ve 
degerlerini o nizarndan ahr. Bu olc;ii ve degerlere hizmet ederken onu 
mur!kabe eden de Hak Teala'd1r. 

((O'nu dalgmllk ve uyku tutmaz.l> 
Bu da Hak Teal!'nm her §eye kaim oldugunun ve her §eyin O'nun

la k!im bulundugunun ikinci bir te'kididlr: Fakat bu te'kid, oyle bir 
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ifade ve tasvir gucune · sahip ki, insan idrakine devamh clan bir k1yam 
suretini ibraz ediyor ... <~O'na benzer hi~ bir §ey yoktur. J> Hi~ bir benzc
rinin bulunmamas1, hafif dalgmhgm ve derin uykunun mevcud olma
yacagml ifade eder. Boylece Hak Teala'y1 alel.·Itlak her iki haletten mu
nezzeh k1hyor. 

insan, kulli ve cuz'i her zaman ve her halde Allah Teala'nm bu 
mevcudata kaim olmas1 hakikatmi dii§iinmeye ~ah§tlgi zaman; mah
dud hayali ile ba§ donduliicu kainatlmizda hesap ve saYiya gelmeyen 
e§ya, hadise mahlukat, hUcreler ve atomlar aleminde yuzmeye ~ah§
tigi ve - kudreti nisbetinde- Allah Teala'nm burilar uzerinde kaim 
oldugunu, Hak Teala'mn k1yam Sifatmm bunlara taallukunu ve ted
birindeki hikmeti kavramaya ~ah§tlgi zaman Iniithi§ .hakikatlar ortaya 
~1kar. insamn mahdud idraki bu hakikati tasavvur edemez. Tasavvur 
edebilqigi miktarl --ki bu c;ok cuz'idir·- 0 kadar korkun~tur ki; ba§larJ 
dondurmeye, ak1llan hayrete dii§iirmeye kafidir. Bu muammalar kar
§Ismda Allah'm Kayyum s1fati sayesinde kalbler huzur bulur. 

<~Goklerde ve yerde ne varsa, hepsi de O'nundur.» 
Allah Teala'mn miilkiyyeti, hem §iimullu, hem de mutlak bir miil~ 

kiyettir. Hak Teala'mn miilkiyyeti i~in hi~ bir kay1t ve ~art bahis mev
zuu olmadig1 gibi, yok olmaSI da dti§iiniilemez. Ortakhgi mucib bir hal 
yoktur. Allah'm miilkiyyeti Uluhiyyetinin vahdaniyyetini ifade eden 
mefhumlar meyamndad1r. Bir tek olan Allah, Hayy ve Kayyum'dur. 
Yegane miilk sahibi O'dur. Bu mefkure insanoglunun zihnine gelebile
cek §irk nevilerinin butununu yok eder. Bu mefkurenin, insanllk ale
mindeki miilkiyyet hususunun mahiyyetini izhar etmek bak1mmdan 
buyuk te'sirleri vard1r. Ger~ek miilkiyyetin Allah'a mahsus oldugu kav
ramlmca, evvelemirde insanlann hi~ bir §eyin hakiki sahibi olmadiklan 
ortaya ~Ikar. !nsanlar, vabdaniyyet Sifatl ile muttas1f olan hakiki miilk 
sahi'binin ta'yin ettigi bir halifeden ibarettir. Bundan dolaYI da hilafet 
vazifesini deruhde ederken, kendilerine miilkiyyet hakkm1 veren Ma
lik-i Hakikinin §artlanna uymak mecburiyyetindedirler. Be§eriyyeti 
kend~ miilkune halife ta'yin eden miilk sahibi §artlanru; Kur'an-1 Mu
bin'iride indirdigi §eriat-I Rabbaniyesinde beyan buyurmu§tur. Bunun 
i~in de insanlann yeryiizunde halife ta'yin edilmi§ olmaktan ne§'et 
eden miilkiyet. haklan batll olur. Tasarruf hakk1 kalkar. Yeryuzunde 
Allah'a inananlar tarafmdan bu tasarrufun reddedilmesi gerekir... !s
lam mefkureslnin, islami te§ri'de ve bunun kaim oldugu pratik hayat 
vak1alarmdaki kuvvetli tesirini burada bizzat mii§ahede ediyoruz. Hak 
Teala hazretleri Kur'an-1 Mubin'inde <rGoklerde ve yerde ne varsa hepsi 
de O'nundur.» derken ... sadece mucerred bir mefki'1renin esasm1 izah 
etmekle kalm1yor. insanhk hayati ve bunun uzerine kAim oldugu blr 
~ok hususta anayasa huvlyyetini haiz onemli kaideler vaz'ediyor ... 

Mucerred olarak bu hakikatlarm vicdanlarda yer etmesi.. . Yerde 
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ve gokte bulunan her §eyin tnalik-i hakikisinin Allah Teala oldugunu 
insamn idrak etmesi... ~u . diinyada sahibi oldugu soylenilen §eylerden 
biisbiitiin elini ~ekip yerlerin ve goklerin sahibi, malik-i hakikiy~ mill
kiyyetini iade etmesi. .. Ve bunlan boylece kabul etmesi... Evet, insanog
lunun elinde bulunan §eylerin muayyen bir zaman i~in kendisine ema
net edilmi§ oldugunu, sonra emanet eden Zat-1 Bari'nin . bunlan geri 
alacagm1 hissedip, kabul etmesi. .. Sadece bu hakikatlann zihinlerde 
yeretmi§ olmas1, be§eri hus ve tamahm hiddetini dindirmeye, a~m mal 
dii§kiinliigiinii yok etmeye kafi 'bir te'minatt1r ... Aynca elde edilen nzk 
kar§1smda insan nefsinde kanaatm ve nzamn yeretmesi i~in de bir 
te'minat unsurudur. insam mevcud alan e§yaya kar§1 comertlige ve 
miisamahaya sevk eder. Hem bu §UU.run mevcudiyyet ve mahrumiyyet 
i~in aym derecede i<; huzurun te'mini yoniinden ehemmiyeti biiyiiktiir. 
Bu takdirde in.san ka<;mlan veya kaybedilen §Cylere kar§1 ah u vah et
mez. Arzu edilen ve istenilen §eyin elde edilmesi i~in insanm kalbi has
ret ve istekle yanmaz .. . 

«O'nun izni olmadan katmda §efaat edecek kimdir?)) 

i§te Allah Teala'nm s1fatlarmdan bir ba§kas1 daha. Uluhiyyet ve 
ubudiyyet makamm1 vuzuha kavu§turan bir s1fat ... Biitiin kullar, iih1-
hiyyet makammm huzurunda ubudiyyete lay1k bir §ekilde dururlar. 
o makam1 asla tecavilz etmezler. Rabb-i Ziilcelal'in huzurunda asia 
ileri ·atllmayan hu§u' ve huzu' sahibi bir kula yak1§1r halde bulunur~ 
lar. izin verilmedikten sonra kimse O'nun huzurunda §efaat etmek 
ciir'etini gosteremez. Ve herkes verilen izne boyun egip onun hudutlan 
dahilinde §efaat edebilir. Onlar kendi aralarmda fazlala§tlrd1k~a. Al· 
lah Teala da onlann ecrini ind-i ilahisinde artmr. Ve nihayet hi~ bir 
kulun tecaviiz edemiyecegi bir hadde vanrlar. 

Ulviyyet ve celal sahibi olan illuhiyyet makammm huzurunda ila
hi celal ve korku a<;Ik~a hissedilmektedir. Ayet-i kerime'nin ba§langiCm· 
da bulunan istifhamm istinkari olu§u da bu i§aretin derinligini art1r
maktact1r. Bu istifham §efaat i§inin asia miimkiin olmayacagma ve yer
sizligine i§aret etmektedir. Onun izn-i siibhanisi olmadan ind-i ilahisin· 
de §efaat edebilecek kimdir? 

Bu hakikatm 1§1~ altmda, peygamberlerden sonra ortaya ~tkan 
diger miin~arif dii§iince tarzlan beliriveriyor. Bu miinharif tasavvur
lara uyanlardan bir k1sm1 Alhih Teala'mn ogullar edindigini, Hak Tea
la'nm esrarengiz ortakhklardan meydana geldigini, huzurullahta §C· 
faat~1llk yapan baz1 ldmselerin mevcud oldugunu kabul ederek §irke 
dii§IDii§lerdi. ~. Bir k1sm1 da bazt insanlan Allah'm halifesi kabul edip 
onlarm Allah'a yakmhgma inanarak, saltanatlarmdan istimdad diler
li~r . .. Bu ayet-i kerime'de zikredilen hakikatlann l§lgl altmda o tasav· 
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vurlann tumuniin insan zihnine gelmeyen, hatlr ve hayalde yeretme
yen hakikatten uzak ve «;irkin §eyler oldugu meydana ~1k1yor. 

islam mefkuresi, bu a~tkh~ ve berrakh~ ile digerlerinden aynll
verir. islam, hayale, vehme ve kan§tkhga mahal btrakmaz. -p-Iuhiyyet, 
Uluhiyyettir. Ubudiyyet ubtidiyyettir. Ve bu ikisinin tabiatmm birbiri 
ile birle§mesi imkansizdir. Rabb, Rab'dir. Kul, kuldur. Her ikisinin ta
biatlarmda ortakhk ve benzerlik yoktur. 

Kulun Rabb-I ZUlcelal'i ile irtibatl ve Rabb-I ZUlcelal'in kuluna 
rahmetlne gelince; islam bu huslista onemli. hakikatler ikame eder. Mii'
minin kalbi bu hakikatlarla dolup ta§ar. Bu rahmet, §efkat havasi i~in
de kul rahat ve mes'ud olarak hayatlm devam ettirir. Ve asia Uluhiyyet 
tabiat1 ile ubudiyyet tabiatlm birbirine karl§tlrmaya ihtiyac; hissetmez. 
Hi~bir zaman i~in parlak, vazth ve mahdud suretlerin tebeyylin eti:ne
digi, IZtira.bm, kan§Ikhgm, ~irkefin, karanh~n hakim oldugu o du~iin
ce ve fiklrlere sanlmaz ... 

<rOnlerinde ve arkalarmda ne varsa bilir. Diledigi kadarmdan b8§
ka O'nun ilminden hie; bir §ey kavrayamazlar.)) 

Bu satrrda beyan edilen hakikatler arasmda musliimanm Allah'I
m tamy1p, O'na kar§I durumunu ayarlamas1 hususunda buyuk pay1 olan 
hakikatler yerahyor. Muhakkak ki Allah TeAla insanlann onlerinde ve 
arkalannda ne varsa hepslni bilir. Bu, ~evrede mevcftd olan biitun §ey
lere dair kamil ve §amil bir ilim §eklidir. Allah'm ilmi, gozleri oniinde 
halen mevcftd olan haz1ra dair ,§eyleri ihata ettigi gibi, gayb perdesine 
burunmu§, ge~ml§ ve gelecekte olmu§ ve olanlan da §Umftlu i~erlsine 
ahr. ilm-i . ilahi onlann her zaman blldikleri ve bilmedikleri her §eyi 
ihata eder. Bu ta'bir um\lmi olarak ilmin en son derecesini ve §limul 
§eklini ihtiva eden bir tabirdir. Fakat onlar, Allah'm kendilerinin bil
mesiniistemi§ oldugu §eylerden ba§kasm1 bilmezler ... 

Birinci k1Stmdaki hakikat, Allah'm ilmlnin insanlarm onlerinde ve 
arkalannda bulunan her §eyi ihMa etmesidir .. . Bu hakikat elbette ne
fislerde buyuk sarsmt1Iar ve hareketler meydana getirecektir. Oniinde
kini . ve arkasmdakini bilen Rabb-i ZUlcelal'inin huz\lrunda her an bil
tlin duygulardan arl olarak duran bir nefis, gizledigi ve a~tkladt~m bil
digini ve bilinedigini, akhna ve hayaline gelmeyen §eylerini, mbisini 
ve atisini ilmiyle ihA.ta etini§ olan ve biJen bir zatm huzfirunda oldugu
nu hisseden bir nefis ... Evet, bir nefsin bunlart dli§i.inmesi, Halik-1 Dey
yan'm huzftrunda her§eyi, bllerek diz ~okmesi, gonullerde hareketln be
lirmesi i~in kA.fidir. Aynca bu ~ufir, insanm gizli ve a~1k her §eyini bilcn 
Ra~b-i Uyezal'ine kar§l teslimiyyet ve guvenini te'min eder. 

·j I>iger bir hakikat ta insanlarm Allah'm· dilediginden b8§ka ilm-i 
ilahiden bir §ey kavrayamayacaklan hususudur. tnsanoglunun bu haki
xati iyice bllniesi gerekir. Hele gunlimuzde bir takim ilmi inki~atlann 
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meftfum olanlann bu hakikatler kaf§IS:uida derin teffekkure dalmalan 
ne kadar luzumludur ... 

((Diledigi kadarmdan ba§ka O'nun ilminden hi~ bir §ey kavraya
mazlar.>> Her §eyi mutlak §ekilde tam ve mtikemmel olarak bilen yalmz 
Allah Teala'd1r. Hak Teala'nm izn-i Subhanisi nisbetinde insanoglu o 
ilalli ilimleri ke§fedebilir. Bu ke§fedilenler de Hak Teala'mn ((Hakkm 
kendisi oldugunU>> bildiren fermarum tasdik edici mahiyettedir. 

((O'nun h~kkm ta kendisi oldugunu bildirinceye kadar onlara kendi 
nefislerinde ve ufuklarda ayetlerimizi gosterecegiz.»' Hakikahm tasdik 
i~indir. Fakat insanlar ~ok kerre bu hakikah unutuveriyorlar. Allah'm 
izn-i Subhanisi nisbetinde insanlara bah§ettigi bilgiler kendilerini al
datlveriyor. Burada ge~en ilimler ile ister Hak Teala'nm izniyle insan
larm ke§fettikleri kainat kanunlan murad edilmi§ olsun, ister istikbale 
dair elde ettikleri bilgiler kasdedilmi§ olsun sonug degi§mez. Ke§fedilen 
bu bilgi kmntllan insanlan aldahyor da onlara ke§fetme kudretini ve
ren yarataru unutuyorlar. Bu ilmi inki§aflar kar§Ismda Allah'a hamd ti 
senada bulunup §'i.ikredecekleri yerde magrurlamyor ve §Imanyorlar. 
Hatta bazan da bu ilmi inki§aflar yuztinden apa~Ik k'i.ifre giriyorlar; 
Allah Teala be§er cinc;ine yery'i.izundeki hilAfet vazifesini vermeyi mu
rad ettigi demden beri, ona ma'rifet kaynaklanru ke§fetme imkamm 
bah§etti ve hak uzere kendilerine· hem nefislerinde, hem de ufuklarda 
ayetlerini g08terecegini va'detti. Ger~ekten de va'dini tasdik ederek za
man zaman ilm-i ilahisinden bir tak1m bilgiler vermi§, nesil be nesil 
ma'rifet basamaklarmda y'i.iceltmi§, yeryuz'i.indeki hilA.feti devresinde 
insanogluna gereken bir tak1m enerji ve kuvvet kaynaklanni, tabii ka
nunlan beyan etmi~. daha onceden ~izilip, planlanmi§ olan mukadder 
kemal noktasma ula-§tlrmak i~in her zaman biraz daha ileri merhale
lere dogru y'i.iceltmi~tir. 

Hak Teala insanogluna bah§ettigi bilgi ve bulu§lann yaniSira hilA
fet vazifesi i~in ehemmiyeti olmayan biro kadar bilgileri de insanoglun
dan gizlemi§tir ... Evet, insanoglundan hayatm SIITI gizlenmi§tir. Ve bu 

-sir hala anla§Ilffil§ de~ildir. Hala bu mevzu rehbersiz girilmeyen karan
llk bir u~urum halinde durmaktadir. insanoglu bu sahada kllavuzsuz 
batakllkta y'i.izuyormu§ gibi bir hal arzetmektedir. Bir an sonra gele
cek §eyleri bilemez insan. Evet, bir an sonra ne olacagx bir gaybd1r, bl
linmez. Gayb1 arkasmda gizleyen bu perde gayet kalmdir. Be§er ne 
kadar ~ah§Sa o perdeyi kaldiracak -takatta deglldir ... Zaman zaman Al
lah Teala'nm hususi izni ile bu kahn perdenin arkasmdan tek-tuk baZl 
kalplere I§Iklar ve panltllar goriin'i.iveriyor. Az sonra perdeler tekrar ka
pamyor ve kainat yine k~ranl1klar ic;inde kahyor. Ve insan gelip, gelip 
de tam o noktada duruveriyor ... 

tnsanoglu daha bir ~ok esrar-1 illhiden habersizdir. Yery'i.izundeki 
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hilatet vazifesi i~in lb1m olmayan, onunla ilgili olmayan her §ey giz~ 
lldir insan i~in ... Yeryuzu, kocaman fezada bo§lUk i~erisinde yuzen 
ku~uk, ~ok ku~uk bir zerreden farks1z bir alemdir ... 

Butun bunlara ragmen, insanoglu izn-i ilahi ile kavrayabildigi bir 
ta.klm bilgilere meftful olup aldanmaktadlr. Evet, aldanmakta ve ken
disini yeryuzunde bir ilah sanacak .kadar budalala§maktadir. Kufre
derek bu d\inyada hakiki hakim olan bir ilah'm mevcudiyyetini inkara 
kalki§maktadir. Herne kadar 20. as1rda Uim budalalan boyunlartm egip 
tevazu gO.stermek mecburiyetinde kalmi§larsa da hala aldanmi§lar gii
ruhu yok olmU§ degildir. Asnm1zda ilmin heniiz ~Ok az §eyler bilmekte 
oldugu kabul edilmesine ragmen hala ~ok §eyler. bildigini sanan cahil 
bUginler y1gm1 tiikenmi§ degildir. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, II, 
34- 42) . 

Mevdudi de Ayet el-Kursi'yi §U §ekilde izah ediyor : 
Arz ve semavatm ve orada bulunan her §eyin Rabb1 ve sahibi 0'

dur. O'ndan ba§ka hi~ kimsenin ilahi miilkiyet, selahiyet, saltanat, 
hiikfimranllk ve idarede payt yoktur. Tanr1 olarak tasavvur edilen her
hangi bir §ahls veya herhangi bir §ey muhakkak surette kainatm bir 
par~as1 olacagmdan, Allah'a ait olacak ve O'nun §eriki veya refiki bu
·lunmayacaktlr. 

Bu ayet, evliyamn ve meleklerin af husiisunda Allah Teala'yt zor-' 
llyacaklan §eklinde bir hayalin te'siri altmdaki fikirleri ~uriitmektedir. 
Hi~ bir mahlukun boyle bir harekette bulunamayaca~ hakkmda ikaz 
yapllmaktad1r. O'nun miisaadesi bulunmaks1zm hi~ kimse boyle bir 
harekete tevessiil edemez. 

Kur'an-1 Kerim'e gore : Allah Teala'ya rakip ihdas etmek veyahut 
O'nun hak ve hususiyetlerini herhangi bir §ekilde bir kimseye mal et
mek affedilmez giinahtlr. Buna §irk denir. Onceki ayette Allah TealA'
nm saltanatmm hadsiz ve hudutsuz oldugu ve O'nun kudretinin mut
lak bulundugunu ilan suretiyle §irke kokten hiicum edilmi§tir. Bu ayet
te ortaya sual konmak suretiyle aym husiis ba§ka zaviyeden ele alm
maktadlr : Bu i§ i~in evvelemirde hie; kimsenin sahip bulunmadlgl bir 
ilme vukufu olmadan bir kimse nas1l olur da kainatm idaresine miidA
halede bulunabilir? Meleklerin ve be§erin bilgisi . o kadar basi~tir ki, 
onlar kainatm nizamm1 idrak edemezler ve bu sebepten O'nun idare
sine mudahale muhakkak surette ke§meke§lik dogurur. Kainati bil
mek §oyle dursun, insanlar kendi varllklanm bile bilememektedirler. 
Boylece her turlii ilmin hakiki kaynag1 olan Allah Teala'mn yoluna tam 
teslimiyet }U:t;UffiU al?ikardlT. 

«Kursh> kelimesi, saltanat olarak tercilme edilmi§tir. Q\inku ((kiir
si» burada mecazi olarak iktidar sembolu §eklinde kullamlmi§tlr. Hat
ta ba§ka lisanlarda da kelime, iktidar makam1 olarak kullamlmaktadlr. 
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Bu ayet ««Ayet el-Kursin olarak bilinmektedlr. Allah Teala hakkm
da hie blr yerde emslli bulunmayan mUkemmeliyette bilgl vermektedlr. 
Bu sebepten hadis-i §erif bu ayeti Kur'an-1 Ker1m'in en guzel ayeti 
olarak vastflandumaktadtr. 

Burada blr sull ortaya ctkmaktadtr: Allah Teall ve · illhi sifat
lari ne mtinlsebetle burada zlkredilml§tir? Bu sulle cevap verebilmek 
icin 243. ayetten ba§layan izaht ta'kib etmemiz icab eder. Evvela Allah 
yolunda a;zami gayretl sarfetmeleri ve bu yolun tahakkuku l~ln mal ve 
can baktmmdan fedaklrllkta bulunmalan mumlnlere, ihtar olunmak
tadtr .. Keza isd.illilerin ta'kib etmi§ olduklan bozuk davram§lardan uzak 

· kalmalart hususunda ikaz olunmaktadtrlar. Sonra da muvaffakiyetin. 
sadece insan, sayt, cephane ve silah U.stunlugune dayanma)rlp, imln, 
sebat, disiplin ve karlrh olmakla saglanacag1 telkin edilmektedir. Al
lah Teala'nih harp vlsttasiyle bir grubu diger bir grupla alt etmesln
deki hikmete gelince, bir grup veya bir partinin ilelebed iktldarda ka
li§l, onlann muanzlari ve rakipleri i~in ~ok mli§kUl olacaktlr. Sonra da 
~llah Teala'nm insanlar arasmdaki tefrikayt bertara! etmekten aciz 
bulunmadigi, fakat ihtilaflan zor kuvvetiyle bertaraf etmegi arzu bu
yurmadtg-J anla§Ilmaktadir. Bu gaye ugruna Rasullerini belgelerle bir
likte gondermekte, lakin kabul veya inkarda halk1 serbest btrakmak
tadir. Tekrar, bu bahsin ba§mda oldugu gibi miisliimanlara Allah yo
lunda sez:vetlerini sarfetmeleri emrolunmaktadtr. Sonra bu ayette, in
sanlar arasmdaki din ve i'tikad farkma ragmen, Allah Teala'nm bii
tun kainatm kayyum'u oldugu hakikati degl§mez bir gerc;ek olarak Han 
edilmektedir. Pek tabii k1, O'nun arzusu halk1 kendine, zor kullanmak 
suretiyle, iman ettirmek degildir. Fakat sadece O'na imfm edeceklerin 
ve O'nun nzlsm1 kazanmak i~in mal ve canlanyla fedakarhkta bulu
nacaklann kazanacagm1 ve inkar edenlerin ise, kaybedecegini ihtar 
buyurmaktadtr. (Mevdudi, Telhim el-Kur'an, I, 271 - 272) 

-·-oOo- ··-

256 - Dinde zorlama yoktur. Gerc;ekten hak, batll
dan iyice aynlmu~tlr. Tagut'u inkar edip, Allah'a inanan 
kimse, kopmak bilmeyen saglam bir kulpa sanlmi$tir. Ve 
Allah Semi'dir, Alim'dir. 
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Dinde Zorlama Yoktu,r 

Allah Teala: «Dinde zorlama yoktur.» Yani kimseyi islam cUnine 
girmeye zorlamaym1z, buyurmaktadir. <;tinkti bu din son derece a~Ik~ 
tlr, btirhanlan ve delilleri a~Ik oldugundan kimsenin ona girmeye zor.; 
lanmasma ihtiyaci yoktur. Allah'm Lc:;lam'a ilettigi, gogstinii a~tlg1 ve 
basiretini aydmlattlgi ki§iler islam'a kendiliklerinden girerler. Allah'm 
kalblerini korelttigi, gozlerine ve kulaklanna damga vurdugu ki§ilerin 
ise zorlanma ile bu dine girmeleri bir anlam ta§Imaz. 

Her ne kadar bu ayet-i kerime'nin hiikmti umumi ise de bu ayetin 
Ansar'dan bir grup hakkmda nazil oldugu zikredilmektedir. 

ibn Cerir diyor ki: Bize ibn Yessar'm ... ibn Abbas'tan rivayet et
tigine gore o §Oyle demi§tir : 

Ansar'dan baz1 kadmlar, ~ocuklan olup da oldtigtinde kendi kendi
lerine §ayet ~ocuklan ya§arsa onu Yahudile§tirecekleri adagmda bulu
nurlardi. Nadir ogullan yerlerinden ~1kanhp, stirtildtiklerinde yanlann- · 
da Ansar'm ~ocuklan da vard1. Ansar: «<;ocuklanmiZI birakmaYJz» de
diler. Allah Teala'da : «Dinde zorlama yoktur. Ger~ekten hak, batlldan 
iyice aynlmi§tir.» ayet-i kerime'sini indirdi. Bu hadisi Ebu Davud, Ne
sei, ibn Ebu Hatim ve ibn Hibban sahih'inde rivayet etmi§lerdir. ,. 

Mticahid, Said ibn Ctibeyr, ~a'bi, Hasan el-Basri ve ba§kalan bu 
aye tin zikredilen olay hakkmda nazil oldugunu zikretmi§lerdir. 

Muhammed ibn ishak ... ibn Abbas'm ~<Dinde zorlama yoktur ... » 
Ayet-i kerime'si hakkmda §oyle dedigini rivayet eder: Bu ayet-i kerime 
Husayn' (~I) denilen ve Salim ibn Avf ogullanndan olan Ansar'
dan birisi hakkmda nazi~ olmu§tur. Onun iki Hiristiyan oglu vard1 ve 
kendisi mtisltiman idi. RasUlullah (s.a.) a : «Onlan zorlamiyayim rm? 
<;tinkti onlar Hlristiyan kalmakta diretiyorlar.» diye sordu. Allah TeA..: 
la da bu konuda bu ayet-i kerime'yi indirdi. 

Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§tir. 
Stiddi'nin rivayetinde §U fazlallk vard1r : 
«Bu ~ocuklar ~am'dan kuru tiztim getiren tacirler tarafmdan ltJ.

ristiyanla§tmlmi§lardL Onlarla birlikte gitmeye kalki§I~ca babalan on
Ian zorlamak istedi ve Rasulullah (s.a.) dan, onlarm pe§inden birisini 
g()nderme talebinde bulundu. Bunun tizerine bu ayet-i kerime nA.zil 
oldU.>> 

ibn Ebu Hatim diyor ki: Bana babamm ... t.Jsak'dan rivayet etti
gine gore o §oyle demi§tir : Ben, Orner ibn Hattab'm Hiristiyan bir kO
lesiydim. Bana islam'I arzeder, ben de kabul etniezdim. «Dinde zorla
ma yoktur.>> der ve §Oyle eklerdi : «Ey t.Jsak, mtisliiman olsan da senden 
mtisliimanlann baz1 i§lerinde yararlansak.>> 

Alimlerder, bir ~ogu bunun, cizye vermeleri halinde ehl-i kitab'a; 
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nesih ve degi§tirilmeden once onlarm dinine girenlere hamledilecegi 
gorti§tindedirler. 

Digerleri de §oyle derler : Bu ayet-i kerime, k1tal ayeti ile neshedil
mi§tir. Buttin timmetlerin hanif dini olan islam'a c;agmlmas1 gerekir. 
Onlardan birisi islam'a girmekten yuzc;evirir, fidye vermez ya da cizye 
vermez ise Oldtirtilunceye kadar onunla harbedilir. I§te ikrahm anlam1 
budur. Nitekim Allah Teala diger ayet-i kerime'lerde §Oyle buyurmak
tadlr: «Gti~Hi kuvvetli bir kavme kar§l sava§maya c;agmlacaksm1z. On
lar mtisltiman olana kadar sava§acakslruZ.>> (Feth, 16), ((Ey peygam
ber, kafirler ve mtin8.f1klar ile cihad et ve onlara kar§I c;etin ol.» (Tev; 
be, 73) , «Ey iman edenler, kafirlerden size yakm olanlarla sava§m. Ve 
onlar sizde sertlik gorstinler. Ve bilin ki Allah muhakkak mut~akperle 
beraberdir.>> (Tevbe, 123) 

Sahih bir hadis-i §erlf'te de §Oyle buyurulur : 
((Rabbtmz, zincirler ic;inde cennete goturtilen bir kavme §a§af.l) 
Rasulullah (s.a.) burada, islam diyanna bukagllar, zincirler ve 

baglar ic;inde getirilen. bundan sonra mtisltiman olan, i§leri ve gontil
leri dtizelen ve boylece cennet ehlinden olan esirleri · kastetmektedir. 

imam Ahmed'in rivayet ettigi bir hadis~i §erifte Yahya ... Enes'ten 
rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) bir adama: «Mtisltiman ol.>> buyurdu
·lar. 0 da: «Ben bundan ho§lanmiyorum.» dedi. Rasulullah (s.a.) : 
<~Ho§lanmasan bile.)) buyurdular. 

Bu hadis-i §erif sahihtir. Fakat bu kabilden degildir. Rasulullah 
(s.a.) o ki§iyi islam'a zorlamami§, bilakis onu islam'a davet etmi§tir. 

· Adam ise nefsinin bunu kabul etmedigini ve bundan ho§lanmadlgml 
haber verince de : «Ho§lanmasan bile mtisltiman ol. Zira Allah sana 
htisnu niyyet ve ihlas bah§edecektir.)) buyurmu§lardir. 

Allah Teala buyurur ki: «Tagut'u inkar edip, Allah'a inanan 
kimse, kopmak bilmeyen bir kulpa sanlmi§tlr. Ve Allah Semi'dir, 
Alim'dir.>> Kim putlardan ve e§lerden, §eytamn c;a~rmi§ oldugu Al
lah'tan ba§kasma ibadetten kendini SIYlnr, Allah'1 birler, yalmz O'na 
ibadet eder ve O'ndan ba§ka hic;bir ilah olmadtgma §ehadet ederse 
«Kopmak bilmeyen saglam bir kulpa sanlmi§br.» I§ini dogrultmu§tur, 
en guzel ve dogru yolda olmu~tur. 

Ebu Kas1m el-Begavi der ki: Bize Ebu Ravh el-Beledi.. . Orner (r.a.) 
in §Oyle dedigini rivayet eder : 

«Cibt, sihirdir. Tagf1t §eytandlr. Cesaret ve korkakhk erkeklerde 
olan tabiatlard.Ir. Cesur ki§i; bilmedigi ile vuru§ur, korkak ki§i ise . an
nesinden bile kac;ar. Ki§inin §erefi dinidir. Soylulugu ahlAkldir. ister 
iran'h, ister Nabat'h olsun.>> 

ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim bu §ekilde rivayet etmi§lerdir. TA.gut' 
un §eytA.n oldugu sozu, gerc;ekten kuvvetlidir. <;unku o, putlara tapma, 
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onlarla hiikiim verme ve onlardan yard1m isteme gibi cahiliye devri 
halkmm i§ledigi biitiin kotiiliikleri i~ine almaktad1r. 

«Kopmak bilmeyen saglam bir kulpa sanlmi§tlr.>> sozii; dinden en · 
gii~lii sebebe sanlmi§tir, demektir. Bu, kopmayan, saglam, biikiilmii§, 
giic;:lii ve S1k1ca baglanmi§ bir ipe benzetilmi§tir. 

Ayet-i kerime'de gec;:en ve saglam kulp anlamma gelen i J __,..11 
~ jl) ta'birine aynca §U anlamlar verilmi§tir : 

imand1r. (Miicahid), 
islam'd1r. (Siiddi), 
Kelime-i Tevhid'dir. (Said ibn Ciibeyr ve Dahhak), 
Kur'an'd1r. (Enes ibn Malik), 
Allah ic;:in sevmek ve Allah i~in bugzetmektir. (Salim ibn Ebu Ca'd). 
Bu sozlerin hepsi de sahihtir ve aralannda herhangi bir c;:eli§ki 

yoktur. 
Muaz ibn Cebel «Kopmak bilmeyen ... » ayeti hakkmda: «Cennete 

girmeden>> kopma bilmez anlamm1 vermi§tir. 
Miicahid ve Said ibn Ciibeyr «Kopmak bilmeyen saglam bir kulpa 

sanlmi§tlr.» dedikten sonra: <<~iiphesiz ki bir kavim kendini degi§tir
medik~e Allah da onlan degi§tirmez.n (Ra'd, 11) ayet-i kerime'sini oku-
mu§lardir. _ · 

imam Ahmed diyor ki : Bize ishak ibn YU.suf'un ... Muhammed ibn 
Kays ibn Ubade'den rivayetine gore o §6yle demi§tir : 

Ben mescidde idim; yiiziinde hu§U.' eseri olan ·bir adam geldi ve 
k1sa iki rek'at namaz klldl. (Orada bulunan) topluluk: Bu, cennet eh
linden bir adamdu, dediler. (Mescidden) c;:1kmca evine girinceye ka
dar pe§inden gittim ve onunla birlikte eve girerek kendisiyle konu§tum. 
Birbirimize 1smmca kendisine §oyle dedim : <<Sen mescide girdiginde as
hab §Oyle §Oyle dedb Dedi ki : «Siibhariallah, ki§inin bilmedigi §eyl 
soylememesi gerekir. Nic;in oldugunu sana anlataytm : 

Rasulullah (s.a.) zamanmda bir rii'ya gordiim. Ve kendilerine an
lattim. Gordiim ki ben yemye§il bir bahc;edeyim. -ibn Avn bahc;:enin 
geni§ligi ve ye§illlgini de zikretti diyor- ortasmda demirden bir direk 
var. Dip kiSmi yerde, i.ist k1srm ise g6kte. Tepesinde bir kulp var. Ba
na bu direge c;:1k denildi. Ben: «Giiciim yetmez.>> diye cevap verdim. 
Bir hizmetc;:i geldi ve elbisemi arkadan kald1rarak : <<Qik» dedi. Q1kbm 
ve kulpa yapl§tlm. Bana : <<Kulpa yapi§.» dedi. Bir de uyand1m ki kulp 
elimdedir. Rasulullah (s.a.) a giderek bunu kendilerine anlattlm._ ~oy
le buyurdular : <<Bah~e, islam bahc;:esidir. Direk, islam diregidir. Kulp, 
saglam bir kulptur. Sen oliinceye kadar isiA.m iizeresin.>> 

Ravi, bu ki§inin Abdullah ibn SelAm oldugunu soylemektedir. 
Hadisi Buhari ve Miislim Sahih'lerinde Abdullah ibn Avn'dan tah

Terstr, C, m -F . 65 
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ri~ etmi§lerdir. Aynca Buhari bu hadisi Muhammed ibn Sirin'den b$1§· 
ka bir §ekilde tahri~ etmi§tir. 

imam Ahmed diyor ki: Bize Hasan ibn M'usa ve Osman'm ... Ha
re§e ibn Hurr'den rivayetlerine gore o §Oyle demi§tir: 

Medine'ye geldim ve Rasulullah (s.a.) m mescidinde bir grup ihti
yann yanma oturdum. As~ma dayanan bir ihtiyar geldi. Orada bulu
nanlar ((Cennet ehlinden birine bakmak isteyen buna baksm.>> dediler. 
0 ki§i bir diregin arkasmda durdu ve iki rek'at namaz kild1. Kendisine: 
((Kavmin baz1s1 §Oyle §Oyle dediler.» dedim. Bunun tizerine o ki§i : 

((Cennet Allah'mdtr; oraya diledigini koyar. Ben RasUlullah (s.a.) 
m zamamnda bir rti'ya gordtim : Sanki bir adam bana geldi ve : ((Gel 
(yiirti) >> dedi. Onunla birlikte gittim, beni btiytik bir yola soktu. Bana 
solumdan bir yol goriindti, ona girmek istedim. ((Sen onun ehlinden 
degilsin.>> dedi. Sonra sagtmdan bir yol goriindti, o yola girdim ve so
nunda kaygan bir daga vardtm. Elimden tuttu ve beni itti. Bir de ne 
goreyim; dagm zirvesindeyim. Duramtyorum, tutunamtyorum. Birden 
tepesinde altmdan bir kulp olan demirden bir direk gordiim. Elimden 
tutup beni itti ve kulpa yapt§tlm. Bana: ((Yapt§tm mt?>> dedi. Ben de: 
((Evet>> deyince direge ayagtyla vurdu ve kulpa yapt§tlm. 

Bunu Rasulullah (s.a.) a anlattltn. ~oyle buyurdular: 
((Hay1r gordiin : Biiyiik yol mah§erdir. Sana solundan g&terilen 

yol cehennem ehlinin yoludur ki, sen onun ehlinden degilsin. Sagmdan 
g&terilen yol ise cermet ehlinin yoludur. Kaygan dag §ehidlerin yeri
dir. (evidir). Yapt§tlgm kulp, islam kulpudur. Oliinceye kadar ona ya
pt§.>> 

Sonra ihtiyar: <~Ben, cennet ehlinden olacag1m1 umanm.>> dedi. 
Ravi bu ihtiyarm Abdullah ibn Selam oldugunu soylemektedir. 
Hadis Nesei, ibn Mace ve MUslim tarafmdan ba§ka ba§ka sened-

lerle rivayet edilmi§tir. 

257 - Allah, inananlann dostudur. Onlan karanhk
tan aydtnhga ~akanr. Kiifreden.lerin dostlan ise TAgut'dur. 
.Onlan ayd1nhktan karanhklara c;1kanrlar <suriikler). i~
te onlar ate~ yArAn1d1r. Onlar orada temelli kalacaklar
dir. 
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Mii 'minlerin Dostu Allah'br 

Allah . Teala burada r1zasma uyanlan kurtulu§ yollarma iletecegi
ni haber vermektedir. 0, mi.i'min kullanm; ki.ifi.ir, §i.iphe karanhklarm
dan apa~1k, kolay ve nurlu hakkm aydmhgma ~1karacakt1r. Katirlerin 
dostlan §eytandtr. ~eytan, onlarm i~inde bulunduklan bilgisizlik ve 
saptkhklan kendilerine gi.izel gosterir. Onlan hak yoldan ~tkanr. Ki.i
fi.ir ve iftira yollarma meylettirir. 11i§te onlar, ate§ yaramdtr. Onlar 
orada temelli kalacaklardir.>> 

Allah Teala ayet-i kerime'de aydmhk anlamma 1•Nur" kelirnesini 
tekil olarak, okaranhk>' anlamma (zulmet) kelimesini de ,.zulum:'tt)\ 
§eklinde ~ogul olarak getirmi§tir. <;;i.inku hak; birdir ; klifriin isc hir<;ok 
cinsleri vardtr ve hepsi de batlldir. Nitekim Allah Teala ba~ka ayet-l 
kerimelerde de §Oyle buyurmaktad1r : 11Ve §iiphesiz ki bu; Benim do.:..; .. 
dogru yolumdur, ona hemen uyun. Ba§ka yollara uymaym ki sonra 
sizi O'nun yolundan aymr. i§te sakmasm1z diye size bunlar1 crnr.:t.t i.•l 
(En'am, 153), ((Hamd, ... karanhklan ve aydmhgi vareden Allah' a mnh 
sustur.» (En'am,l), 11Sagmdan ve solundan .. . J> (Kaf, 17) 

Bu ve benzeri ayet-i kerime'lerin lafizlan hakkm tek, batllm iS(~ 

yaygm ve §U'belere aynlmi§ olduguna i§aret etmektedir. 
ibn Ebu Hatim diyor ki : Bana babamm ... Eyyub ibn Halid'dcn 

rivayetine ·gore o §Oyle demi§tir: 11Arzularm sahipleri - ya da fitnele
rin sahipleri- dlriltilecek. Kimin arzusu iman idiyse onun fitnesi be
yaz ve aydmlatlc1; kimin de arzusu ki.ifi.ir idiyse fitnesi siyah ve karan
hk olacak.ll Sonra: 11Allah, inananlarm dostudur. Onlan karanhklar
dan aydmhga ~Ikartr. Kiifredenlerin dostlan ise Tagut'tur. Onlar1 ay
dmhktan, karanhklara si.iriikler. i§te onlar, ate§ yaramdtr. Onlar ora
da temelli kalacaklardtr.>) ayet-i kerime'sini okudu. 

iman nurunu Seyyid Kutub §Oyle a~tkhyor: 
Ger~ekten iman bir nurdur ... Evet, tabiatl ve mahiyeti itibar1yla 

bir nurdur. Kiifiir ise zuli.imatm ta kendisidir . .. Her ~e§idl ve nev'i 
ile zuliimatt1r. Ne §ekilde olursa olsun ki.ifi.ir, zuli.imattir . .. 

imanm nur ile ifade edilmesinden daha derin ve l?funt1lli.i bir ta'bir 
bulunamaz. Hakikatt ne giizel ifade ediyor bu ta'bir. Kiifriin zuliimat 
ile ifade edili§i de aym. 

Mii'minin kalbinde iman nuru ilk olarak parlaymca onunla birlik
te biitiin varhg1 da mira kavu§ur. 0 iman nuru ile rfthu safiyyete ula
~Ir, parlar, apaydmhk olur ve ~evresini aydmlatu·. Nur ve 1~1k sa~ar et-
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rafma. E§yfmm hakikatlm ke§f eden, hakiki degerleri ve · ger~ek di.i
§i.ince tarzlanm ac;1ga c;1karan parlak bir m1r. .. 0 nurun aydmhgmda 
mi.i'min her §eyi apa~1k gori.ir, olc;ii ve degerleri, tasavvur ve e§yamn 
mahiyyetini hie; kan§tirmadan vaz1h alarak ay1rdeder, Ayag1 hie; kay
madan istikrarll bir halde anlardan almak istedigini allr, terk etmek 
istedigini atar. Ve bunu yaparken gayet rahat 've giiven ic;erisindedir. 
Kararh bir durumda huzur ve siikun ic;erisindedir ... 

Mii'minin oniinde; kainat kanunlarmm yallanm bu nur ac;ar. 
Onun sayesinde kendi hareketi ile c;evresinde var alan kainatm hare
keti arasmda tam bir miitabakat te'min eder. Hie; bir yere sapmadan, 
engeller kar§ISmda y1lmadan, haddi tecaviiz etmeden yava§ yava§ ken
di yalunda hlzla ilerler. Yiiriidiigi.i yal f1tratm yaludur. Ve biitiin yal
lar gozleri oniinde apa~lk bellidir ... 

Bu tek bir nurdur ve tek bir yala g6tiiri.ir insam. Kiifri.in sapikllk
larma gelince, bir y1gm c;e§itleri ve §ekilleri ile zuliimatm ta kendisi
dir . .. Nefsi arzularm ve §ehvetin zuli.imatl. Korkunc; batakhklarm ve sa
plkhklarm zuliimatl ... Kibir ve tugyanm zuliimatl ... Zaaf ve zilletin . 
zuliimatl ... Riya ve nifakm tamah ve menfaatc;Ihgm zuliimatL .. ~tip
he ve buhranlarm zuliimatl .. . Evet, daha sayllmayaca~ ne kadar zuli.i
mat. Allah yalundan ba§ka yallara sapildigl, Allah'tan ba§ka yerlerden 
telakkiler ahnmaya ba§landtgl, Allah'm nizammdan ba§ka nizamlar
la hiikmedildigi vakit birle§en ve c;tg gibi biiyiiyen zuliimat c;e§itleri. .. 
insandglu, birka~ tane degil, tek ve bir alan Allah'm nurunu birbiri 
ic;ine girmemi§ bir tek hakikat nurunu terk ettigi vakit mutlaka bir 
y1gm §ekil ve renkleri bulunan zuliimat batakhgma yuvarlanacaktlr. 
Ve Allah'm yalundan ba§ka biitiin yallar hie; §i.iphe yak ki, zuliimatm 
ve karanhgm kendisidir ... Bundan sanra vartlacak elim akibet karan-
hklarm yalcularma yara§tr §ekilde alacakttr elbette... ,. 

«i§te anlar, cehennem ashabtdtrlar. Onlar arada ebediyyen kala
caklardir .» 

Allah'm hidayetine tabi alup nur yaluna girmediklerine gore, var
smlar ebediyyen cehennemde kalsmlar!.. 

Hie; §iiphe yak kl Hak bir tanedir, birkac; tane degil. Dalalete ge
lince pek ~ak ~e§itleri ve rerl.kleri vard1r ... ~u halde Hak'tan sanra da
laletten ba§ka ne alabilir? (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kuc'an, II, 49 - 50) 

Mevdudi de bu ayetteki c<Tagut» kavram1 iizerinde duruyar : 
AraJX;a <<Tagut,, kelimesinin tam kar§th~, haddi a§an kimsedir .. 

Kur'an-1 Kerim'de bu kelime, Allah'a kar§I isyan edip kendisini hizmet
kar olmaga zarlayan ·kimse ic;in kullamlmaktadir. Allah'a kar§l isyan
da iic; sue; derecesi bulunmaktadir. 1 - Eger bir kimse Allah'a kullugu 
kabul edip de fiiliyatta O'nun emirlerine kar§l harekette bulunursa 
«fastk» alur. 2 - O'na kar§l bagimstz alup da ba§kasma baglamrsa, o 
valdt <ckatir» alur. 3 - <tTagub, Allah'a kar§I isyan etmekle beraber 
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O'nun kullanm kendisine kul edinmek gayretinde olanchr. Bu ise §ey
tan, yahut papaz, yahut dini veya siyasi bir lider veyahut ta kral ola
bilir. Bu sebepten ·bir insamn hakiki mii'min olabilmesi ic;in Tagutu 
reddetmesi icabeder. 

Buradaki zulmetten murad edilen mana, insam dogru yoldan sa
pttan ve biitiin kudret ve enerjisini yanll§ yolda sarf etmesine sebep 
olan cehaletin karanllgtdtr. Kar§lhk olarak (mllr>> dan kastt ise haki
kati berrakhkla gormege ve hayatm hakiki gayesini anlamaga ve 's1ra.t-1 
miistakimi §UUr ve teemmiille ta'kib etmege muktedir kllan hakikat 

. I§1g1d1r. 
((Tagut» kelimesi miifred ise de burada cemi manas1 ta§tmaktadtr. 

<;iinkii Allah'1 inkar eden, bir yerine, bir c;ok tagutlann kulu olur. Biin
lardan bir tanesi insam bir siirii giinaha sevkeden §eytandtr. Digeri, 
.insam ihtiras ve arzularmm esiri ktlan kendi nefsidir. Keza kariSI, ~o
cuklan, hiSlm ve akrabalan, aile, arkada§ ve millet ile siyasi ve dini 
liderleri ve hiikumeti gibi digerleri de bulunmaktadtr. Bdtiin bunlar 
o kimse ic;in birer tagut olur ve o ki§iyi kendi arzu ve ihtiraslarma esir 
etmek isterler. Bu bir siirii sahiplerin kolesi olan ki§i, tatminine bir 
tiirlii imkan olmayan bu tagutlardan herbirini ayn ayn memnun et
mek hayaliyle omriinii bo§una tiiketir. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, I, 
274} 

258- Allah kendisine mulk verdigi ic;in, Rabbi hak
klnda ibnihim ile tart1~an1 gormedin mi? Hani ibrahim: 
Benim Rabb1m olduren ve diriltendir, deyince o, ben de 
diriltir ve oldururum demi~ti. 1Qrahim: Allah gune~i Dogu
dan getirir. Haydi'sen de onu Batidan getir deyince, o, kuf
reden herif ap1~1p kaldi. Oyle ya, Allah zAlimler guni
hunu hidayete erdirmez. 
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Nemrud'un Kiifrii 

Hz. ibrahim ile Rabbi konusunda tartl§an, Babil krah Nemrud ibn 
Ken'an ibn Ku§ ibn Sam lbn Nuh'dur. Nemrud'un nesebinin §Oyle 
oldugu da soylenmi§tir: Nemritd ibn Falih ibn Abir ibn Salih ibn Er
fah§ez ibn Sam ibn Nuh. 

Birinci olarak zikredilen Nemrud'un §eceresi, Mucahid ve ba§kala
rmm kavlidir. 

Mucahid der ki : Dunyamn dogusuna ve batlsma hakim olmw~ kral
lar dorttur. Bunlardan ikisi mu'min, ikisi kafirdir. Mii'min olanlan Sii
leyman ibn Davud ve Ziilkarneyn'dir. Kafir olanlan ise Nemrud ve Buh-
tunnasr'du. · 

Allah Teala buyuruyor : ((Allah kendisine miilk verdigi ic;in Rabbl
mn (varhgi) hakkmda ibd.hlm ile tarti§am gormedin mi? (kalbin ile 
bilmedin mi?)" Nemrud kendisinden ba§ka bir ilah oldugunu in!tar 
ediyordu. Nitekim ondan sonra gelen Firavun da halkma: 
· ((Slzin benden ba§ka bir tannmz oldugunu bilmiyorum.n (Kasas, 

38) demi§ti. 
Nemrud'u bu §ekilde azgmhga, agJr kufre ve §iddetli inatla§maya 

onun kibri ve hiikiimdArhkta uzun sure kalmas1 siiriiklemi§ti. Soylen
digine . g()re o, dortyuz sene hukumdarhk etmi§ti. Bunun ic;indir ki Al
lah TeAlA: <<Allah kendi.sine miilk verdigi ic;in .. ·" buyurmaktadir. 

Nemrud, ibrahim'den, davet etmi§ oldugu Rabbm varhgma bir de
lil istemi§ti. Bunun uzerine !brahlm : ((Benim Rabb1m oldi.iren ve diril
tendir.n Onun varh~na delil bu e§yamn sonradan var olmas1, yokluk
tan .belirmesi ve varolduktan sonra yok olmasidlr, demi§tir. Bu, muh
tar bir yaratlcmm zaruri delilidir. Qi.inki.i e§yA kendi-kendine meydana 
gelemez. Onlan var edecek bir yarat1c1ya mutlakA ihtiyAc; vard1r. Bu 
da benim tek ve ortaks1z olarak ibAdetine c;agird1g1m Rabd1r demi§ti. 

i§te burada, tartl§makta olan ki§i -ki bu Nemrud'dur- §oyle der : 
(eBen de diriltir ve oldi.iri.iri.im.n 

KatAde, Muhammed ibn ishak, Si.iddi ve bir~oklan §Oyle diyorlar : 
JNemrud bunu §oyle ac;Iklar) : ((Bana oldi.iri.ilmeyi hak etmi§ iki 

.adam getirilir; birinin oldi.iri.ilmesini emrederim, o oldi.iri.ililr. Digerinin 
de affedilmesini emrederim, o oldi.iri.ilmez. i§te diriltme ve oldi.irmenin 
anlam1 budur.,, · 

A~1kc;a goliildi.igU i.izere Nemrud bu anlam1 kastetmemi§tir. Qi.in
ki.i !brahim'in soyle.digine bu bir cevap te§kil etmez, bu manada de
gildir. Qiinkii bu anlam bir yaraticimn varhgma engel degildir. 0, an
cak inAt ve muhalefeti sebebiyle yaratlc1hk makamm1 kendisi ic;in id
diA etmek i.stemi§ ve kendisinin bunu yapabileceginl; daha sonra Fi
ravun da: ((Sizin benden ba§ka bir tannruz oldugunu bilmiyorum.u 
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(Kasas, 38) dedigi gibi kendisinin diriltip, oldiirebilecegini sanmi§tir. 
i§te bunun i\!indir ki o, bu inat ve muhalefetinde devam edince !bra
him (a.s.) : 

«Allah giine§i Dogudan getirir. Haydi sen de onu Batldan getir.» 
demi§tir. Sen iddia ettigin gibi diriltir ve oldiiriirsen; dirilten ve oldii
ren, varhklann zatlanm yaratma, ylldizlan ve hareketlerini emri altma 
almada onlar iizerinde tasarruf sahibi oland1r. i§te giine§ her giin Do
gudan dogar. Eger iddia ettigin gibi dirilten ve oldiiren ilah isen onu 
Batldan getir.» 

Nemrud aczini ve bu konuda inatla§maya giicii yetmedigini anla
ymca susar ve konu§maz. Hiiccet de yerini bulmu§ olur. Allah Teala 
burada buyurur ki : ((Oyle ya, Allah zalimler giiruhunu hidayete erdir
mez.>> Onlara ne bir hiiccet, ne de bir biirhan ilham etmez. Bilakis 
onlarm hiiccetleri Rableri katmda hiikiimsiizdiir. i Allah'm gazab1 ve 
§iddetli azabl onlar i\!indir. I 

Ayet-i kerime'yi bu §ekilde anlamak mant1k~1lann bir9ogunun zik-
• I 

rettigi dbrahim (a.s.) in birinci makamdan ikinci makama intikAli; 
bir delilden, ondan daha a91k bir delile intikAldlr.» §eklindeki a\!Ikla
malarmdan daha giizeldir. Mantlk9llardan bazllan daha basit ibare
ler soylemi§lerdir ki, durum onlarm soyledigi gibi degildir. Aksine bi
rinci makAm ikincisi i9in bir mukaddime gibidir. Ve gerek birincide, 
gerekse ikincide Nemrud'un iddiasmm bAtll oldugu beyAn edilmek
tedir. 

Siiddi'nin zikrettigine gore; ibrAhim (a.s.) ile Nemrud arasmdaki 
bu tartl§rna ibrAhim (a.s.) in ate§ten 91krnasmdan sonra meydana gel
rni§tir. ibrahim (a.s.) sadece o giin kral ile bir araya gelrni§ ve arala
rmda bu tarti§rna cereyan etmi§tir. 

AbdiirrezzAk'm Ma'mer'den, onun da Zeyd ibn Eslem'den rivAyet 
ettigine gore, Nemrud'un yamnda yiyecek vard1 ve insanlar yiyecek al
mak iizere ona giderlerdi. ibrahim (a.s.) de yiyecek almaya giden top
luluklardan birisi i<;inde ona gitmi§ ve aralannda bu tartl§rna ge9rni§ti. 
Nemrud da oteki insan.lara verdigi,·halde ibrahim (a.s.) e yiyecek ver
merni§, yamnda yiyecek olmaksizin di§ari ~Ikrni§tl. Ailesine yakla§mca 
bir toprak tepesine yonelip ondan yiikiinii doldurdu. Ve : «AHerne va
rmca bununla ailemi rne§gul ederim;» diye dii§iindii. Evine vannca yii
kiitlii koydu ve gelerek bir ko§eye. yaslandi, uyudu. Hamm1 Sare yiik
lere yoneldi ve her ikisini de giizel yiyeceklerle dolu ·buldu. Yemek 
yapti. ibrAhim (a.s.) uyanmca yaptlklan yemegi gordii ve: «Bu size 
nereden geliyor?n diye sordu. Hamrni: ((Getirdiklerinden» diye cevap
ladi. tbrahim (a.s.) de anlad1 ki bu,_ Allah'm kendilerine bah§etrni§ ol
dugu bir nz1kt1r. 

Zeyd ibn Eslem anlat1yor: Allah TeAla bu zalim krala bir melek 
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gonderdi de melek kendisine Allah'a iman etmesini emretti. 0 kabul 
etmedi. Sonra melek ikinci kere imana da'vet etti, o yine kabullenmedi. 
Sonra u~ilncu kere da'vette de kabullenmeyince : «Ordunu topla, ben 
de ordumu topllyacag1m.)) dedi. 

Bir gilne§ dogma vakti Nemrud maiyyetini ve ordulanm · toplad1. 
Allah Teala da iizerlerine bir ooluk sivrisinek gonderdi. 0 kadar ~ok
tular ki Nemrud ve etra.fmdakiler gune§i goremez oldular. Allah Teala 
bu sinekleri onlarm uzerine musallat k1lch da sinekler onlarm etlerini 
ve kanlanm yedi bitirdi, onlan ~ml~1plak kemikler halinde b1rak1verdi. 
Sivrisineklerden birisi kralm burun deliklerinden girerek orada dortyuz 
sene kaldl. Allah Teala Nemrud'a bununla azab etti. 0 bu siire i~inde 
Allah'm kendisini helak etmesin:e kadar ba§Im tokmaklarla dovduriirdu. 

v .. ~~~.:~,.\ 'a.·i~,..~~\<, ''~i'\-(~:;~~,~;:J1~.J\ 
~y . --~~ ~.J?IS' .. .J,."''J';,~ .. ~IS ' . 

~() .... ·>~~,tl' ..... / \J"'( .. w:'r '\(..~--= ............. :.' \~.:\ ,!,,,~:t-:-
~~ ..... .J. ~J ~~ .... ~- .. ~·~..:...>~~,... ~ 4 ~ ~~ til .. v- .4 .. ~ ~ . \ ' ~ "' 
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259 - Y ahut altl iistiine gelmi~ bir kasabaya ugra

yan kimse gibisini gormedin mi? Allah, bunu oliimiinden 
sonra nasll diriltecek? dedi. Bunun iizerine Allah, onu yiiz 
sene olu b1rakti, sonra diriltti. Ne kadar kalrun? dedi. 0 
da: Bir giin veya bir giinden de az kald1m, dedi. Hay1r, 
yiiz y1l kaldm. Oyle iken yiyecegine, i9ecegirie bak; heniiz 
bozulmam1~, bir de merkebine ·bak. Hem seni insanlara 
bir ibret kilacagiz.· Kemiklere bak, onlan nasil birle~tirip 
yerli yerine koyuyor ve sonra onhira nasll et giydiriyoruz? 
dedi .Bu hal ona apa91k belli olunca: Artlk Allah'1n her~e
ye Kadir oldugunu biliyorum, dedi. 

' 
Altl Cstiine Gelmi§ Bir Kasaba 

Ayet-i kerime'de zikredilen kasabaya ugrayamn kim oldugu konu
sunda ihtilaf edilmi§tir. ibn 1~bu Hatim'in ... Ali ibn Ebu Talib'den ri-

vayE 
Ceri 
Ebu 
ibn 

ibn 

ismi 

le d1 
§inil 

sidir 
dis't 
sonr 

olm\ 
yor. 
niir 
donr 
den 

b1ral 

kinlt 
miin 
bilm 
SUn. 
tas1~ 
da i:i 
Qfrn, 
ceva 
1cHaJ 
zulm 
vard 
zulm 
bine 
seni 
g1m. 



Bakara, 259) HADlSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 1033 

vayet ettigine gore o, bu ki§inin tizeyr (a.s.) oldugunu soylerni§tir. ibn 
Cerir de aym senedle bunu rivayet etrni§tir. Ayr1ca ibn Cerir ve ibn 
Ebu Hatim aym gorli§li ibn Abbas, Hasan, Katade, Suddi ve SUleyman 
ibn Bureyde'den de hikaye etmi§lerdir. Bu, me§hllr olan kavildir. 

Vehb ibn Munebbih ve Abdullah ibn Ubeyd de bu ki§inin Eremya 
ibn Halkiya oldugunu soylemi§lerdir. 

Muhammed ibn Ishak ... Vehb ibn Munebbih'in «Bu, H1z1r (a.s.) m 
ismidirn dedigini soylemektedir. 

ibn Ebu Hatim diyor ki: Bize babam ... ~am halkmdan birinin §oy
le dedigini rivayet etti : «Allah'm yuz sene oldurup, sonra dirilttigi ki
§inin ismi Hazk1yel ibn Bora'd1r.» 

Mucahid ibn Cebr'de §oyle demektedir: 0, israilogullarmdan biri
sidir. Ayet-i kerime'de ad1 ge~en koy ise me§hllr kavle gore Beyt'Ul-Mak
dis'tir. Bu ki§i Buhtunnasr'm oray1 tahrib ve halkm1 oldurmesinden 
sonra oraya ugrami~tlr. 

Allah Teala : «Alti \istune gelmi§ (duvarlan ve tavanlan yerle bir 
olmu§) bir kasabaya ugrayan kimse gibisini gormedin mi?'' buyuru
yor. Bu ki~i buyuk bir i'mardan sonra · buranm almi§ oldugu hali dli§li
nur durur. Bu §iddetli harab olma ve yikilmayi gordugunde eski haline 
donmenin ne kadar uzak oldugunu dli§\inerek: <<Allah, bunu olumun
den sonra nas1l diriltecek?n der. 

Allah Teala buyurur ki : <<Bunun iizerine Allah onu yiiz sene olu 
buakti, sonra diriltti.» 

Ravi §6yle anlatlyor : 
Onun olumunden yetmi~ sene sonra belde . tekrar i'mar edildi, sa

kinleri topland1 ve israilogullari oraya tekrar dondUler. Allah Teala old
munden sonra o ki§iyi dirilttiginde ilk once Allah'm yaptlklanm gore
bilmesi i~in gozlerine can verdi ki Allah bedenini nas1l diriltiyor gar
sun. Tamamen canlamp kalkarak dogrulunca Allah 'feala vasi
tasiyla kendisine sordu: «Ne kadar kaldm?n 0 ki§i gunun ba§langiCm
da olmli§ olup Allah Teala kendisini gunun sonuna dogru diriltmi§ti. 
Gline§i hala durur gorunce zannetti ki aym gunun gilne§idir ve §oyle 
cevap verdi: «Bir gun veya bir gunden de az kaldmi. )' Allah Teala'da: . 
«HaYir yuz yil kaldm. Oyle iken yiyecegine, i~ecegine bak. Heniiz bo:
zulmami§. » buyurdu. Zikredildigine gore yamnda uzum, incir ve §Ira 
vard1. Onlan onceki bali uzre buldu. Hi~bir §ey degi§memi§ti; §Ira bo
zulmami§, incir ek§iyip kokmami§, uzum eksilmemi§ti. «Bir de merke
bine bak.n Sen bakiyor oldugun halde Allah onu nasll diriltiyor. «Hem 
seni insanlara bir ·ibret (ve olumden sonra dirilmeye bir delil) kilaca
gim. Kemiklere bak, onlan nasll birle§tirip, yerli yerine koyuyoruz ... » 

( ............ : ........... ) 
Suddi ve ba§kalan §oyle anlatlrlar: 
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Merkebinin kemiklerl sagmda, solunda dagllrm~ durumdayd1. 
(Adam dirilince) on lara bakt1. Kemikler bembeyaz parhyordu. Allah 

. Teala bir ruzgar gonderdi de ruzgar kemikleri etraftan toparlaytp bira
raya getirdi. Sonra her bir kemik yerli yerine gelerek ayakta duran bir 
merkeb haline geldi. Ama sadece kemikten bir merkeb; iizerinde hi~ et 
yok. Sonra Allah Teala kemiklere et, sinir, damarlar ve deri giydirdl. 
Sonra bir melek gonderdi de melek merke:bin burun kerniklerine iifiir
dii ve o da Allah'm izniyle tam bir merkeb olarak arurd1. Butun bunlar 
tizeyr'in gozleri onunde cereyan etti. Biitiin bunlar ona apa~1k belli 
olurica: «Art1k Allah'm her §eye kadir oldugunu biliyorum.» Hepsini 
a~1k~a gordum ve ben bu konuda zamarun halkmm en ~ok bilgili ola
mylm dedi: 
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260- Hani tbrahim: Rabb1m, oli.ileri nasil dirilttigini 
bana goster, deyince. tnanm1yor musun? demi~ti. 0 da: 
Hay1r, oyle degil, ama kalbim iyice mutmain olsun, demi~
ti. Oyleyse dort c;e~it ku~ al; onlan kendine ah~tlr. Sonra 
her dag ba$Ina onlardan hirer par~a koy. Sonra onlan c;a
gir. Ko$arak sana gelirler. Ve bil ki ~iiphesiz Allah Aziz'
dir, Hakim'dir. 

Hz. tbrahim'in Delili 

ibrahim (a.s.) in bu istegi i~in bir tak1m sebepler s1ralarlar. On
lardan birisi ~oyledir : 

ibrahim (a.s.) Nemrud'a : Benim Rabb1m dlrilten ve oldiirendlr, 
dediginde bu konuda ilme'l-yakin dereceslnden, ayne'l-yakin derecesine 
yukselmek ve bunu bizzat. gozlt>riyle gormek isteylp : Rabb1m oliileri 
nas1I dirilttigini bana goster, demi!?. Allah Teala da : «inanm1yor mu
sun?)) demi~ti. 0 buna cevaben : Hay1r, oyle degil, ama kalbim lyice 
mutmain olsun, deyivermi§ti. 

Buhari'nin bu ayet-i kerime'nin tefsirlnde rivlyet etti~i hadis-1 §e
rif ~byledir: Bize Ahmed tbn Salih ... Ebu Hiireyre'den rivlyet etti ki 
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Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: ••Biz §Uphe etmeye tbrahim'den' 
daha layigiZ. 0 : c1Rabb1m oliileri nasll dirilttigini bana g08ter.11 deyin
ce Allah Teala: ccinanmiyor musun?'' demi§ti. 0 da: ••Haytr, oyle degil, 
ama kalbim iyice mutmaln olsun." demi§tb 

Hadis Muslim tarafmdan da rivayet edilmi§tir. Buradaki §Upheden 
bilgisizlerin anlad1g1 §Uphe kastedilmemektedir ve bu konuda ihtilaf 
da yoktur. Bu hadis-i §erif'e muhtelif cevaplar verilml§tir. 

Allah Teala : ••Oyleyse dort ~e§lt ku§ al, onlan kendine ah§tu ... '' 
buyurur. 

Her ne kadar tesbitlnde bir fayda yoksa da mufessirler bu dort ku
§Un neler oldugunda ihtilat etmi§lerdlr. §ayet muhlm olsa idi Kur'an-1 
Kerim bunlarm neler oldugunu belirtlrdi. 

ibn Abbas'tan rivayete gore; o, bu ku§lann kugu, tavus, horoz ve 
guvercin olduklanm soylemi§tir. Yine ibn Abbas'tan rivAyete gore ib
rahim (a.s.) ordek, deve kU§U yavrusu, horoz ve tavus kU§lanm alml§tl. 

Miicahid ve ikrime ise bu kU§larm guvercin, horoz, tavus ve karga 
oldugunu soylemi§tir. 

( ........................ ) 
Avfi, ((Onlan kendine all§tlr ... )) Ayeti hakkmda ibn Abbas'tan ri

vayetle §Oyle diyor : 
••Onlan kendine ah§tlr, guvendir. Sana ah§mca onlan kes. Sonra 

her bir da~n ba§ma onlard~m bir par~a koy.11 
Anlatildigma gore ibrlhim (a.s.) dort ku§ allp, keser. Sonra on

Ian par~alar, tuylerini yolar ve par~a par~a ederek par~alan birbirine 
kan§tlnr sonra tekrar bolumlere aytrarak bir kavle gore dort, ba§ka bir 
kavle gore de yedi dagm ba§ma birer par~a koyar. 

ibn Abbas anlatlyor : 
ccKU§larm ba§lanm eline ahr, sonra Allah TeAll kendlsine ku§lan 

~ag1rmas1m emreder o da Allah TeAla'run emrettili \lzere ku§lan ~a~
nr. Tiiyler tuylere, kan kana, etler etlere ve her kU§Un par~alan ait . 
olduklan yerlere u~u§maya ba§lar ve birbiriyle birle§erek her ku§ ba§h 
ba§ma te§ekkiil ederek ibrahim (a.s.) m arzu etmi§ oldugu gormenin 
daha belig olmas1 i~in ona dogru yiirumeye ba§larlar. Her ku§ ibrAhim 
(a.s.) m elinde olan ba§Im almak uzere ona dogru gelmeye ba§lar. Ku§
lar kendilerine ba§ka bir ba§ verilmek istendiginde kabul etmez, ancak 

· kendi ba§l ona verildiginde Allah'm kudretiyle kendi ba§lyla vucudu 
birl~§iverir. t§te bunun i~indir ki o §Oyle der: ((Ve biliyorum ki §Uphesiz 
Allah Aziz'dir, Hakim'dir." Oyle Aziz'dir ki hi~bir §ey O'nu maglub ede
mez, diledigi §ey, hi~bir engel olmadan meydana gelir. <;unku O'nun 
her §eye gucu yeter. Sozlerinde, i§lerinde, kanun koymasmda ve takdi
rinde hikmet sahibidir 

Abdurrezzak diyor ki: ... Blze Ma'mer'in ... •<Hay1r, oyle degil, ama 
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kalbim iyice mutmain olsun ... >> ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayeti
ne gore o §i:iyle demi§tir: ((Kur'an'da bana gore bundan daha ~ok iimit 
verici ba§ka bir ayet yoktur.» 

ibn Cerir der ki: Bana Muhammed ibn el-Miisenna'nm ... Said 
:ibn el-Miiseyyeb'den rivayetine gore o, §i:iyle demi§tir: Bizim gen~lik 
zamamm1zda Abdullah ibn Abbas ve Abdullah ibn Amr ibn el-A.s bira
raya gelip bulu§ma husftsunda sozle§tiler. Birisi digerine dedi ki : ~~sa
na gore Allah'm kitabmda bu iimmete en fazla iimit veren ayet hangi
sidir?» A'bdullah ibn Amr: ((De ki: Ey kendi nefislerine kar§l haddi a§an 
kullanm; Allah'm rahmetinden iimidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Al
lah biitiin giinahlan yarhgar.» (Ziimer, 53) ayetidir, dedi. ibn AbbAs 
da : Evet sen boyle diyorsun ama bana gore bu iimmet i~in ibrahim 
(a.s.) in §U sozii daha iimit vericidir : ((Rabbtm oliileri nastl dirilttigini 
bana gaster, deyince ((inanm1yar musun?» demi§ti. 0 da: ((Hay1r, oyle 
degil, ama kalbim iyice mutmain olsun» demi§ti. 

Bu hadisin degi§ik· bir rivayeti Hakim tarafmdan Miistedrek'de ri
vayet edilmi§ ve Hakim: <1isnad1 sahihtir, ancak Buhari ve Miislim tah
ri~ etmemi§lerdir.n 

----- i Z A HI-----

Bu ibret verici mucizede bahis mevzuu alan ku§lan Hazin §oyle an
latlyor: 

Denildi ki; bu dart ku§ tavus, horoz, karga ve gtivercindir. Baz1- . 
Ian da giivercin yerine §ahinin adm1 zikrederler. Bu ayette; ruhlarm . 
ebedi hayatla dirilmesinin, ancak arzulann oldiiriilmesi ve tavus ku§U· 
nun niteligi alan §ehvetlerin, siislerin yok edilmesiyle harazun ozelligi 

~ olan saldtrganhgm giderilmesiyle, karganm niteligi alan uzun emeller 
ve ruhi hasisligin yokedilmesiyle, gtivercinin ozelligi olan arzularm pe
§inde kO§U§maktan vazg~mekle miimkiin aldugu i'ma edilmektedir. 
Ozellikle ku§ bu kanuda ornek alarak verilmi§tir. <;iinkii o, insana da
ha yakm olan ve hayvani .ozelliklerin hepsini kendinde toplayan bir 
hayvandtr. (Kadi Beydavi, Envar'tit-Tenzil, I, 412) 

Ruhun Bakist Problemi 
Tantavi Cevheri ise bu ayette ruhun bakas1 mevzuunu a~tklayarak 

diyor ki: 
iyi bil ki; bu ktssa ruhun baki oldugunu gO.stermek l~in bir girl§ 

mahiyyetindedir. Bu sozler zahiri itibariyle herkese yoneltilmi§Se de, 
batln1 itibariyle yalmzca se~kinlere yoneltilmi§tir. Ruhun bakasmm de
lili ya akli nazarla veya ruhbilimle olur. Akli nazar ile ruhun baka
smm tesbitinde ii~ yal vardtr : 

ibn Miskeyeyh'in Tehzib'iil-Ahlak isimli kltabmda anlattlgtria go-
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· re; ruhlarm bakas1 basit olarak §U §ekilde a~Iklanmi§tlr: Ruh, ne ci
simdir, ne de cismin iizerine ge~mi§ bir arazd1r. Biz cU?min bir tek §ekli 

·kabul ettigi ve aym anda birden ~ok §ekle yeterli olmadigmi goriiyo
ruz. U~gen §eklinde olan bir cismin aym anda dortgen, altlgen olmas1 
kabil degildir. Cisim bir §ekli atmadan bir ba§ka §ekli almaz. Dortgen 
ise ii~.gen olabilmesi i~in, ancak o cismin kendi tabiatindeki dortgenlik 
ozelligini atmas1 gerekit. Ruhlara gelince, bunun tam tersine oldugu 
goriiliiyor. f;loyle ki biz aym anda zihnimizde kizih, ye§ili, sany1 ve ma
viyi, ii~geni, daireyi, dortgeni, uzunu, k1say1, yiiksegi, al~ag1, giizeli ve 
~irkini tasavvur edebiliyoruz. Bunun hepsi akllda birle§ip saklanmi§tlr. 
Bunun da otesinde biz pek ~ok bilgileri ogrenip tasarlayabiliyoruz. 
Halbuki cisim ancak bir §eyi kaldirabilir. Ve o ozelligi attiktan sonra 
ancak bir ba§ka ozellik alabilir. 

Keza goriiyoruz ki; akll maddi §eylere dald1g1 zaman, zihni §eyler
den uzakla§Iyor. Maddi §eylerden ka~md1k~a zihni §eylere yakla§Iyor. 
Yine goriiyoruz ki, insanlar ~ok yedik<;e ve c;ok ic;tik<;e ba§kalan ondan 
nefret edip kiic;iimsiiyorlar. Buna kar§lhk c;ok bilen, herkes tarafmdan 
sevilmektedir. Diger. taraftan, biz cismin ara~larmdan olan goziimiizle 
giine§e baktig1m1z zaman goziimiiz kama§Iyor ve gorme giicii zayifh
yor. Ama akhm1zla zor mes'eleleri c;ozdiigiimiiz zaman bu, kolay mes'e
leleri anlamak giiciimiizii arttlran bir neden oluyor. i§te biitiin bun
lar nefsin tabiatmm maddeden farkh oldugunu gosteriyor. Ruh; muh
telif §ekilleri alabildigi halde beden alamtyor. Ruh; fazlahgt sevdigi 
halde beden fazlahktan igreniyor. Ruh; daha zor olanla ugra§tlgt za
man daha da gu~leniyor, beden ise zaytfhyor. Bu misaller ruh ve be
denin ayn yap1ya sahip oldugunu gosteren delillerdir. Oyleyse ru
hun yaplSI bedenlerin yap1smdan farkh bir mahiyete sahiptir. Ruh; 
bile§ik olmayan basit alemin mahd1r. Qiinku cisimler bile§iktir. Bizde 
dii§iinup hiikmeden gii~, bedenden farkhd1r. Eger ruh bile§ik olsayd1 
onun bir boliimiiniin bilgin, bir ooliimunun cahil olmast miimkun olur
du. f;loyle ki bir problemin bir klSIDllll ogrenmi§, bir klSffilUI btrakffil§ 
olabilirdi. Bu ise bilgi ve bilgisizlik gibi iki ~eli§ik durumun birle§me
sidir ki bu, muhaldir. 

ibn Miskeveyh'in ((Ahlak>J kitabmm ba§mda zikrettigi bu delille
rin hepsinin kesin burhanlar oldugunu soyleyerek zikretmiyorum. Sa
dece, ey ak1l sahibi insan, ibrahim Halil ile ku§lar konusunu anlaya
bilmen i~in delil metodunu sana ogretmeye ~ali§Iyorum. ibn Miskeveyh 
ruh ile beden aymmm1 mukayese ederek ilmi bir §ekilde tahlil etmi§
tir.. . 

Bir diger gorii§ de biiyiik bilgin ibn Sina'mn ruhla beden aymm1 
konusunda el-i§arat kitabmda naklettigi gorii§tiir. Bunun ozeti §6yle
dir : insan, her ne kadar oteki organlanmn tumunu bilmese ~e kendi 
varhgmt bilir. f;lu halde bilinen kendi zatidtr ve o bilinmeyenden fark-
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lldu. Dolaytstyla kendi zatl, cisminden ba§kasl olmahdlr ki bu, uben)) 
derken kastettigi §eydir. GOrmez misiniz insanm iki eli, iki ayag1 kesil
se ve derisi yiiziilse o yine ((ben>> diyecektir. ((Ben)) derken neyi kastet
mektedir? Kalb, ciger, oobrek, dalak gibi i~ organlanm m1? Bunlan an
cak te§rih yoluyla ogrenebilir. Halbuki biz, insamn kendisi hakkmdaki 
her tiirlii bilgilerden uzak oldugunu farzetmi§tik .. . Boylece ibn Sina'
ya gore insanm ((ben>> derken ifade ettigi §ey, i~ ve dl§ organlarmm dl
§mda bir §eydir ki bu cisim degil, ruhun kendisidir. 

U~iincii gorii§, ibn Tufeyl'in Hayy ibn Yakzan isimli eserinde an
lattigi gorii§tiir. Bilindigi gibi ibn Tufeyl bu eserinde bir adada yalmz 
ba§ma yeti§en bir ~ocugun; kendisi, kairtat ve Allah hakkmdaki bilgile
rinin tekevviiniinden bahsetmektedir. (Tanta.vi, ·cevheri, Tefsir el-Ce
vahir, I, 257) 

--oOo-- -
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261 - Mallann1 Allah yolunda infak edenlerin duru
mu, her b~agtnda yiiz tane olmak uzere yedi ba~ak veren 
tanenin durumu ·gibidir. Allah, diledigine kat kat verir. Ve 
Allah Vasi'dir, Alimdir. 

infak ve Saduka 

Bu, Allah'm, kendi yolunda ve kendi nzas1 i~in infak edenin seva
blm artlracagma, iyiligini on kattan yediyiiz kata kadar arttracagma 
dair vermi§ oldugu bir ornektir. ~yle buyuruyor : ((Mallanm Allah yo
lunda infak edenlerin durumu ... >> 

Said ibn Ciibeyr ayet-i kerime'deki <<Allah yolunda)) ktsmmm <•Al
lah'a ibadet etmek)) Mekhul ise; <<At yeti§tirme, silah haztrlama ve ben
zeri yollarla cihad i<;in harcamada bulunma.)) anlamma geldigini soyle
mektedirler. 

l;lebib ibn Bi§r, ikrime'den, o da ibn Abbas'tan rivayetle &oyle di
yor: <<Cihad ve haec yolunda harcanan bir dirhem yediyiiz katma ka
dar artar.>> i§te bunun i<;indir ki Allah Teala : <• . .. Her ba~afpnda yiiz 
tane olmak iizere yedi ba§ak veren tanenin durumu gibidir. " buyur
maktadtr. 

Bu ornek, yediyiiz saytsmm zikrinden goniillerde daha tesirlidir. 
<;iinkii bunda, salih amellerin Allah Teala tarafmdan sahipleri ic,:in 
arttmlacagma i§aret vard1r. Nastl ki ekin de tertemiz toprakta eken i<;in 
artmaktad1r. 
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iyiliklerin yediyuz ·katma 'kadar arttmlacagma dair hadis-i §e
rif'ler varid olmu§tur : 

imam Ahmed diyor ki: Bize Ziyad ibn Rebi' Ebu Hida§'m ... iyaz 
ibn Gatif'den rivayetine gore o §oyle demi§tir: Yan tarafma isabet 
eden bir hastahktan dolay1 Ebu Ubeyde'yi ziyaret etmek uzere yamna 
girmi§tik. Hamrm Tuhayfe ba§ucunda oturuyordu. Sorduk : Ebu Ubey
de geceyi nasi! gec;irdi? Hamm1 : Vallahi ecir ile geceledi, diye cevap
ladi. Ebu Ubeyde ise : Ecirle gecelemedim, dedi. Yiizii duvara donuk idi, 
yuzunu topluluga dogru ~evirdi ve §Oyle dedi : Nic;in boyle konu§tugumu 
sormayacak misimz? Onlar : Soyledigin ho§umuza gitmedi ki ondan 
sana sorallm, dediler. ~oyle konu§tu : Rasulullah (s.a.) 1 §oyie derken 
i§itmi§tim : «Kim yanmda bulunan fazla maldan Allah yolunda har
carsa yediyiiz, kim nefsine ve ailesine harcarsa ya da bir hastay1 ziyaret 
ederse, ya da bir eziyeti kaldmrsa bu iyilik on kat1 artar. Bozulmad1g1 
surece qruc; 'bir kalkandir. Allah kimi cesedindeki bir bela ile imtihan 
ederse bu, kendisinin giinahlarmdan bir eksiltmedir.>> 

Nesei bu hadisin 'bir k1smm1 «oruc; bOlumiinde» ba§ka bir §ekliyle 
ve mevkuf olarak rivayet etmi§tir. 

· imam Ahmed diyor ki; bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... ibn Mes'ud' 
dan rivayetine gore, bir adam Allah yolunda yulan iizerinde bir deve 
·bagt§ladi. Allah Rasillii §Oyle buyurdular : ((Muhakkak ki sana k1yamet 
gunu yularlan uzerinde yediyuz deve getirilecektir.» 

Hadis Muslim ve Nesei tarafmdan rivayet edilmi§tir. Ancak M\is
lim'in lafz1 degi§iktir. 

imam Ahmed diyor ·ki : Bize Amr ibn Mecma Ebu'l-Munzir el-Kin
di'nin ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore o §oyle demi§tir: 
Rasulullah (s.a.) : <<Allah Teala Ademoglunun iyiligini on mislinden 
yediyuz misline kadar arttird1. Ancak oruc; haric;. ((Oruc; Benim ic;in
dir ve onun kar§Ihgmi (mukatatim) Ben veririm. Oruc;lu ic;in iki se
vinc; vard1r : iftar ettigi stradaki sevinci ve ktyamet giiniindeki sevinci» 
buyurmu§tur. Oruc;lunun ag1z kokusu Allah katmda misk kokusundan 
daha guzeldir.» buyurmu§lardir. 

( ........ .. ... ........... ) 
Ebu Davud diyor ki: bize Muhammed ibn Amr ibn Serh'in ... 

Sehl ibn Muaz'dan, onun da babasmdan rivayetine gore Rasulullah 
(s.a.) : tcAllah yolunda harcamaya ilaveten namaz, oruc; ve zikir yedl
yiiz kat arttmhr.» buyurmu§lardir. 

ibn Ebu Hatim diyor ki; bize babamm ... imran ibn Husayn'dan, 
onun da Rasulullah (s.a.) tan rivayetinde o, §oyle buyurmu§lardir : 
<<Kim Allah yolunda bir nafaka gonderir de kendisi evinde oturursa 
ktyamet gunu onun her bir dirhemi ic;in yediyiiz dirhem; kim de Allah 
yolunda sava§Ir ve bu yolda infakda bulunursa onun her bir dirheml 
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ic;in yediyiiz bin dirhem vard1r.>> Sonra Rasulullah .(s.a.) : «Allah, dile- . 
digine kat kat verir ... » ayeti kerime'sini okudular. 

iyiliklerin ikibin kere bin kat arttlnlacagma dair Ebu Osman en
Nehdi'nin Ebu Hilreyre'den rivayet etmi§ oldugu hadis-i §erif (245) aye
tin tefsirinde gec;mi§ti. 

ibn Merduyeh diyor ki; bize Abdullah ibn Ubeydullah ibn el-Askeri 
el-Bezzar'm ... ibn Omer'den rivayetine gore «Mallanm Allah yo1unda 
infak edenlerin durumu ... » (Bakara, 241) ayet-i kerime'si nazi! olunca 
RasUlullah (s.a.) : «Rabb1m iimmetim ic;in arttlr.» diye niyazda bulun
du. Allah Teala da : «Kimdir o ki, Allah'a giizel bir bore; vesin de Allah, 
onu kat kat fazlaslyla odesin.» (Bakara, 245) ayet-i kerime'sini indirdi. 
Rasulullah (s.a.) yine : <<Rabb1m, iimmetim ic;in arttlr.» dedi. Bunun 
iizerine Allah Teala da : «Yalmz sabredenlere ecirleri hesaps1z olarak 
odenecektir.» (Ziimer, 10) ayet-i kerime'sini indirdi. 

Hadisi Ebu Hatim ve ibn Hibban Sahih'inde degi§ik bir senedle 
rivayet etmi§lerdir. 

Allah Teala buyurur: «Allah, diledigine (i§indeki ihlasma gore) 
kat kat verir. Ve Allah'm, (fazh biitiin yaratlklarmkinden) geni§tir ve 
Allah (kimin buna miitsehak oldugunu, kimin ise miistehak olmad1gm1) 
iyi 1bilendir.» 

1Sadaka ve infak psikolojisini Seyyid Kutub §oyle ac;1kliyor : 
Ba§a kakmak; gerc;ekten c;irkin bir harekettir. <;irkin oldugu ka

dar da a§ag11lk bir fiildir. insanoglu, aldatlc1 bir yiicelik taslamak, alan 
ki§iyi herkesin gozii oniinde kiic;iik dii§iirmek, yahut da efkar-1 umu
miyyeyi iizeri:he celb etmek ic;in bir §ey infak ettikten sonra · ba§a ka
·kar. 0 takdirde gaye Allah nzas1 degil halkm tevecciihiidiir ... Biitiin 
bunlar §iiphesiz ki temiz bir kalpten co§mayan ve mii'min goniillere 
gelmeyen basit duygulard1r... Bir sadaka verdikten sonra tekrar ba§a 
kakmak hem alan ic;in, hem de veren ic;in eziyyet verici bir §eydir. 
Veren eziyyet ve~mektedir zira kendi nefsinde kibir ve ucub illetinin be
lirmesine vesile olmakta, kaq1smda miisliiman karde§inin zelil ve miin
kesir olarak durmasm1 arzu etmekte ve kalblerde riya, nifak hallerinin 
belirmesine sebep olmakta, Allah Teala'dan uzakla§maktadir... GOn
liinde hezimet ve inkisar, kin ve intikam duygulanm kamc;llad1gmdan 
dolay1 da alan ic;in eziyyettir. islam, infak emriyle miicerred olarak ih
tiyac; def'etmeyi, karm doyurmaYI ve bir delik tlkamay1 arzu etmi§ de
gildir ... Asia ... infak emriyle bunlar kasdedilmi§ degildir ... Hak Teala 
infak emriyle, hem infak eden ki§inin nefsini temizleyip terbiye ve tez-
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kiye etmektedir. Hem de fakir dii§en karde§ine kar§I insani duygu ve 
alakalanm Allah ve insanhk i~in harekete g~irmektedir. infak ile 
aym zamanda veren ki§iye Allah'm nimeti hatlrlatllmakta ve bu ni
meti israfa dalmadan yedikten sonra bir k1Smm1 da <<Allah yolunda» 
infak etmesi belirtilmektedir. Aynca infak ile, alan ki§i de memmin 
edilmi§ ve gonlii almml§ oluyor. Boylece hem insanhk karde§i, hem de 
imfm ·karde§i ile olan miinasebetleri takviye edilmi§ oluyor. Temelde bir
lik, ya§ayl§ta birlik, yoneli§ ve miikellefiyetlerde birlik esasl iizerine 
oturan miisliiman cemiyetin ihtiya~lan telafi edilmi§ oluyor. Halbuki 
minnet biitiin bunlan yok eder. Ve sadakay1 ate§ ve zehir y1gm1 haline 
getirir. Her ne kadar elle ve lisanla eziyyet mevcud degilse de mahiy
yeti itibariyle biisbiitiin eziyyettir. Bu hareketler verilen sadakay1 niah
vetmesi, cemiyet hayatlm zedelemesi, kin ve kiisktinlukler sa~mas1 yii
ztinden bizatihi eziyyet manasl ta§lmaktadlr. 

Guniimiizde psikoloji bilginlerinin yaptlklan ara§tirmaya gore, in
sanoglu yap1lan ihsanlara kar§l bir giin mutlaka dii§manhk beslemek
tedir. Psikolojik bir vak1a olarak ihsamn kar§Ihgl dii§manhktlr. 

Psikoloji alimleri buna sebeb olarak §Unu ileri siirmektedirler : Sa
daka alan ki§l verenin kar§Ismda zaaf ve noksanhk hissetmekte ve 
bu duygu §Uur altmda yer ederek kendisini rahatsizlandumaktadu. 
Kendisinden iistiin olan ki§iye kar§I kin ve dii§manhk emareleri g()ste
rerek ondan daha iistiin oldugunu kabul etmeye ~ah§maktadir. Zira 
veren ki§inin kar§ISmda kendisinin kii~tildiigiinii ve zaaf1m kabul et
mektedir. Veren ki§i de daima kar§lsmdakine kar§l kendisinin iistiin
liigiinii izhar etmektedir. Bunun neticesi sadakayt alan ki§i kar§1Sm
dakine dii§manhk yapacak kadar nefsinin rencide edildigini hissetmek
tedir. 

Bu say1lan sebeplerin biitiinii belki cahiliyyet cemiyetlerl i~in dog
ru ola:bilir. Ne yaz1k ki bu cemiyetler islam'm ruhundan habersizdirler. 
islam'm hiikiimlerini bilmezler. Fakat aym iddialar bu din i~in mevzuu 
bahis degildir. Zira islam bu problemi daha ba§ka §ekillerde halletmi§
tir. Ferdlerin. gontillerine mal ve mtilkiin Allah'a Ait oldugunu, mal sa
hipleri!lin elinde bulunan §eylerin Allah'm onlara ihsan ettigi r1z1klar 
oldugu fikrini yerle§tirerek ·bu probleme ~are bulmU§tur .. . Bu hakikat 
kar§Ismda uzak ve yakm biitun nz1klarm esas sebebini bilmeyenlerden 
ba§ka kimse miinaka§a etmez. Biitiin r1z1klar Allah'm ihslmd1r ve ora
ya hi~ bir insanm kudreti ula§amaz. Bir bugday tanesinin yeti§mesi i~in 
giine§ten topraga, havada.n suya kadar btitiin tabiat kuvvetleri birlikte 
emek sarfetmi§lerdir. Ve biitiin bunlan varetmek insanoglunun kud
reti dahilinde olmayan §eylerdir. Bir damla sudan tutun da klinatta 
mevcud olan her §eyi, bu bir bugday tanesine k1yls edin. Mal sahibi 
bir §ey infak. etmi§Se Allah'm mahndan inflk etmi§tir. Verdlgi her sa-
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daka Allah Teala'ya verilen bir karzd1r. ~iiphesiz ki Allah onlann kar§I
hgmi kat kat fazlasi ile verir. Bunun kar§Ihgtnda sadakayt alan ma~
rum ki§i de Allah Teala'mn kat kat ihsan etmesi i~in mal sahibine bir 
vas1tad1r. i§te §U anda kar§ISmda bulundugumuz islam adabi bu §UU
run neticesinde ortaya ~Ikmi§tlr. Ayet-i kerime bir kerre daha bu duy
guyu goniillere yerle§tirmekte, veren ki§inin iistiinliik taslamamasm1 
alanm da horlanmamasm1 te'min etmektedir. Qiinkii her ikisi de Al
lah'm r1zkmdan yemektedirler. Veren ki§i Allah'm yolunda yine Allah'm 
mahm vermi§Se, mutlaka bunun miikAfatim Allah'm yiice katmda gO
recektir. Verirken de Allah'm belirttigi bu edep tavnm takmmahdu. 
(Seyyid Kutub, Fi Z1Ial'il-Kur'an, II, 82 - 84) 
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262 - Mallann1 Allah yolunda infak edip de, sonra 
infak ettikleri l?eyin ardmdan ba~a kakmayan ve eziyet et
meyenlerin mukafati, Rablan katindad1r. Onlara korku 
yoktur. Ve mahzful da olacak degillerdir. 

263 - Bir tath dil, bir de af, pe~inden eziyet gelecek 
sadakadan daha hayrrhd1r. Ve Allah Gani'dir, Halim'dir. 

264 - Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret guniine 
inanmay1p, insanlara gosteri~ ic;in malm1 harcayan kimse 
gibi sadakalann1z1 bal?a kakma ve eziyet etmekle heder 

· etmeyin. 0 gosteril? yapanm bali iizerinde toprak bulunan 
kayanink\ gibidir. $iddetli bir yagmur isabet ettiginde onu 
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kat! bir ta~ halinde brraktr. Onlar kazandtklartndan hiybir 
§ey elde edemezler. Allah kafirler giiruhunu hidayete er
dirmez. 

Tath Dil ve Sadaka 

Allah Tealft kendi yolunda bulunan ve sonra da hay1r ve sadaka 
verdigi kimselerin ba§ma kakmayan, yapt1gmdan dolay1 hi~ kimseye 
ne sozle, ne de i§iyle ba§a kakmayan kimseleri overek buyuruyor ki : 
<<Mallanm Allah yolunda infak edip de sonra infak ettikleri §eyin ar
dmdan ba§a kakmayan ve (iyilik yaptlklan kimseye daha onceki iyiligin 
ecrini du§iiren) eziyette bulunmayanlann mukatatl Rablan katmdadir. 
(Onlarm sevab1 ancak Allah'ad1r, ondan ba§ka hi9 kimseye degil.) On
lara (k1yamet gunu meydana gelecek k1yamet korkularindan) hi9 bir 
korku yoktur. (Geride b1raktlklan 9ocuklanndan, dunya hayatl ve ni
metlerinden dolay1) mahzun da olacak degillerdir. (Qunku kendileri i9in 
bunlardan daha hay1rll olan §eylere kavu§ac_aklardir.) n 

((Bir tat11 dil (guzel bir kelime, mfisluman i~in bir dua) ve (sozlii, 
ya da fiili bir zulmu) affetmek, pe§inden eziyet gelecek sadakadan da
ha iyidir.» 

ibn E}?u Hatim diyor ki; bize babamm .. . Amr ibn Dinar'dan riva
yetine gore o §Oyle demi§tir: Bize ula§tlgma gore Allah Rasftlu : ((Al
lah'a, guzel bir sozden daha sevimli gelen ba§ka bir sadaka yoktur; Al
lah Teala'nm §U sozunu i§itmedin mi: ((Bir tatll dil, bir deaf, pe§inden 
eziyet gelecek sadakadan daha iyidir. Ve Allah gani'dir, halim'dir. (yu
mu§ak davramr, bagi§lar, affeder ve onlarm gunahlanndan vazgec;er.) n 

buyurmaktadlr,» demi§tir. 
Sadakay1 ba§a kakmamn yasakland1gma dair hadis-i §erif'ler varid 

olmu§tur. ~oyle ki : 
Muslim'in Sahih'inde f?u'be'nin Ebu Zerr'den rivayet ettigi bir ha

dis-i §erif'te Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmaktadir : 

((ti~ stmf insan vard1r ki ktyamet gi.ini.i Allah onlarla konu§maz, on
lara (rahmet nazanyla) bakmaz, onlan temize c;1karmaz ve onlar i9in 
.elim bir azab vardtr: Verdigini ba§a kakan, elbisesini kibir i~in yerler
de suruyen ve mahm yalan yeminle satan.» 
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ibn Merduyeh diyor ki; bize Ahmed ibn Osman ibn Yahya'nm ... 
Ebu'd-Derda'dan rivayetinde RasUltillah (s.a.) : 

«Ana babasma kar§I gelen, ba§a kak1c1 olan, devamh i~ki i~en ve 
kaderi yalanlayan cennete giremez.n buyurmu§lardlr. 

Bu hadisin bir benzerini imam Ahmed, ibn·Mace, Yunus ibn Mey
sere hadisinden rivayet etmi§lerdir. 

Sonra ibn Merduyeh, ibn Hibban, Hakim Miistedrek'inde ve Nesei... 
Abdullah ibn Omer'den rivayet ettiler ki RasUlullah (s.a.) §Ciyle buyur
mu§tur: 

«U<; s1mf insan vard1r ki 'k1yamet giinii Allah Teala onlara (rahmet 
nazanyla) bakmaz: Anne babasma kar§l gelen (isyan eden), devamh 
i~ki i~en ve verdigini ba§a kakan.>> 

( ... ... ................. .. ) 
Bunun _i~indir ki Allah Teala : «Ey iman edenler... sadakalanmz1 

ba§a kakma ve eziyet etmekle heder etmeyin.>> buyurarak arkasmdan 
getirilen ba§a kakma ve eziyet ile sadakanm bo§a gidecegini, sadaka se
vabmm ba§a kakma ve eziyetin giinah1m kar§Ilamayacagmi ha'ber ver
mektedir. Allah Teala sonra §Oyle buyuruyor: «insanlara gosteri§ ic;in 
mahm harcayan kimse gibi. .. >> insanlara gCisteri§ ic;in verilen sadaka
nm bo§a gittigi gibi siz de sadakalanmz1 ba§a k.akma ve eziyetle bo§a 
gotiirmeyin. Gosteri§ i~in sadaka veren ki§i 'Allah nzasm1 kastederek 
bu i§i yapt1gm1 insanlara gosteriyor. Halbuki onun maksad1 insanlann 
kendisini ovmesi, ya da insanlar arasmda te§ekkiire §ayan goriilmek 
i~in giizel s1fatlarla me§hur olmas1, ya da kendinin comert oldugunun 
soylenmesi ve benzeri diinyevi maksadlard1r. 0 hi~bir zaman Allah'm 
nzasm1 ve onun sevabm1 arzulamamaktadir. Bunun ic;indir ki Allah 
Teala: uAllah'a ve ahiret giiniine inanmay1p ... » buyurmaktadir. 

Sonra Allah Teala gosteri§ i~in mahm harcayan -Dahhak'e gore 
nafakasmm pe§inden ba§a kak1p eziyette bulunan- kimsenin durumu
na bir misal vererek §Ciyle buyuruyor: ((Onun hali; iizerinde toprak bu
lunan kayamnki gibidir. ~iddetli bir yagmur isabet ettiginde (iizerinde 
bulunan toprag1 gideriverir de) onu kat! bir ta§ halinde b1rak1r. (i§te 
gCisteri§ yapanlarm amellerinin durumu da bOyledir. Allah katmda yok 
olmu§ gitmi§lerdir. Her ne kadar insanlarm gordiigii §ekilde amelleri 
olsa bile aynen yagmurdan onceki topragm durumu gibidir) Onlar i§le
diklerinden hic;bir §ey elde edemezler. Allah kafirler giiruhunu hidaye
te erdirmez.n 
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265 - Allah'tn nzas1n1 kazanmak ve kalblerindekini 
saglaml~ttrmak iQin mallarm1 infak edenlerin hali, bir te
pedeki guzel bir bahQenin haline benzer. Kuvvetli bir sa
ganak diil?iince yemil?lerini iki kat verir. Bol yagmur yag
masa bile bir Qisenti bulunur ve Allah i~lediklerinizi go
riir. 

lnanan ve lnanmayan Omegi 

Bu, mallar1ru Allah'm r1zasm1 arzulayarak ve Allah TeAlA'mn yap
bklarma kar§l bol mukafab verecegine inanarak harcayan mii'minlerin 
misalidir. 

Bu ifadenin bir benzeri, s1hhatinde ittifak edilmi§ olan §U hadis-1 
§erif'tir. «Kim iman ederek ve sevab1m Allah'tan umarak Ramazan oiu
cunu tutarsa ... » Yani kim Ramazan orucunu Allah'm farz klld1~na ina
narak ve sevabm1 Allah'tan umarak tutarsa. 

~a'bi: ((Kalblerindekini saglamla§brmak icin ... » . ayet-i kerime'si 
hakkmda §Oyle diyor : uTasdik ve yakinini saglamak i~in)) 

Katade, Ebu Salih ve ibn Zeyd de bOyle soylemi§ler; ibn Cerir de 
bu ~1klamay1 tercih etmi§tlr. 

Mucahid ve Hasan ise : uSadakalarim nereye vereceklerini iyi tes· 
bit etmek icin.>J aclklamasml getirmi§lerdir. 

Allah Teala buyuruyor ki : i§te ·bunlann hall «Bir tepedeki -ibn 
Abbas ve Dahhak'm ilavesine gore icinden nehirler akan- guzel bir 
bah~enin haline benzer. Kuvvetli bir sagnak dii§iince, yemi§lerini (ben• 
zeri bahc;elere gore) iki kat verir. (tepede olmasma ragmen asia ku
rakhk gormez. <;unku bol yagmur yagmasa bile bir cisentisi bulunur. 
Bu cisenti bile ona yeter. i§te mu'minin ameli de boyled.ir; asia bo§a 
gitmez. Bilakis Allah onu ka·bul eder, c;ogalbr ve giizel arne! i§leyen 
herkesin amelini niyetine gore arttmr.))) i§te bunun ic;indir ki Allah 
Teala : uVe Allah i§lediklerinizi gorur.» Kullar1mn amellerinden hic;bir 
&ey O'na gizli kalmaz, buyurmaktadu. 
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' 
. 266 Biriniz ister mi ki; hurmalardan ve uzumler- . 
·· den bir bahc;esi olsun, altlndan 1rmaklar aks1n, iQinde her 

Qe§it meyve bulunsun da; kendisi ihtiyarlami§, Qocuklan 
da gilQsiiz kalmi§ken bahQesi ate§li bir kas1rga ile yaruver
sin. DU.§U.nesiniz diye Allah size ayetlerini boyle a91klar. 

Bu ayetin tefsirinde Buhari der ki : Bize Ibrahim ibn Musa'mn .. . 
Ubeyd ibn Umeyr'den rivayetine gore o §Oyle demi§tir: Orner ibn Hat
tab bir gun Rasulullah (s.a.) m ashabma: «Biriniz ister mi ki ; hurma
lardan ve tiztimlerden bir bah~esi ·olsun ... >> ayet-i kerime'si kimin hak
kmda nazil olmu§tur biliyor musunuz?» diye sordu. Onlar : Allah en iyi 
bilir, dediler. Orner k1zd1 ve : Biliyoruz, ya da bilmiyoruz deyin, dedi. 
ibn Abbas §Oyle konu§tu: Ey mti'minlerin emiri, ·bende bu konuda bir 
bilgi var. Orner : Ey karde§imin oglu; soyle . ve kendini kti~tik gorme, 
dedi. Bunun tizerine ibn Abbas §oyle konu§tu : Bu ayet bir amel i~in 
misal olarak getirildi. Orner sordu: Hangi amel? ibn Abbas: «Zengin 
bir adam vard1; Allah' a itaat tizre idi. Sonra Allah · ona §eytam gonder
di de adam gtinahlar i§ledi. 0 kadar ki eski amellerini tiimtiyle bat1rd1. 
i~te bu, o adamm ameli hakkmdadir.» diye cevap verdi. 

Bu hadis-i §erif - ki Buhari bu hadisi Hasan ibn Muhammed ez
Za'ferani kanallyla ... ibn Ctireyc'den rivayet etmi§tir- Buhari'nin ri
vayetinde mtinferid kald1g1 hadis-i §erif'lerdendir. Bu ayetin tefsirinde 
bu hadis-i §erif yeterlidir ve ayet-i kerime'de verilen misal a~1k se~ik 
anla§tlmaktadir. Bir adam var; once gtizel ameller i§ler, sonra hare
ketleri degi§ir v~ iyiliklerini kottiltiklere ~evirir. Boylece ikinci olarak 
yapml§ oldugu i§ler daha once yaptlgi iyilikleri yok eder. Durumlarm 
en dar olanmda, birinci yaptlklarmdan az1c1k bir · amele bile muhta~ 
duruma dti§er. Elinde hi~bir §ey kalmaz ve daha onceki durumundan 
daha muhta~ bir hale dti§er. Bunun i~indir ki Allah Teala : ((Kendisi 
ilitiyarlami§, ~ocuklan da _ gti~stiz kalmi§ken bah~esi ate§li bir kas1rga 
ile yamversin. (kas1rgadaki alev bah~esinin meyvelerini yaksm ve aga~
larmi yok etsin. Bunun hali riicedir?) » buyurmu§tur. 

ibn Ebu Hatim, Avfi tarik1 ile ibn Abbas'tan rivayet ediyor ki o 
§Oyle demi§tir : Allah gtizel bir misal verdi, O'nun her misali gtizeldir. 
~oyle buyurdu: (( (GenGligindeki i§ini anlatarak) biriniz ister mi ki; 
hurmalardan ve tiztimlerden bir bah~esi o_lsun, altmdan Irmaklar ak
sm, icinde her ~e§it meyve bulunsun da kendisi ihtiyarlami§, c;ocuklan 
da ~ti~stiz _kalmi§ken (omrtintin s~nlanna dogru olan halini anlatlyor.) 

bah~esi ate§li bir kas1rga ile yamversin.» Boyle bir bah~eyi yeniden di-
. kecek kuvveti yoktur artlk. Haytrh bir nesil de b1rakmarm§tlr ki bu 
bah~enin bir benzerini ona tekr~r yap1versin. i§te kiyamet gtinti Allah 
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-
Teala'mn huzuruna getirilecek olan kafirin durumu c,la ooyledir : Al-
l~h'm nzasm1 kazanacak bir hayn yoktur. Nas1l ki bah~e sahibinin eski 
bah~enin bir benzerini ona tekrar yap1versin. i§te k1yamet giinii Allah 
kendine donecek bir hay1r bulamayacaktir. Nas1l ki oteki ~ocuklanndan 
bir fayda gorememi§tir. Kafir en muhta~ oldugu donemde ecirden mah
rum kalacaktir. Nas1l ki oteki de en muhta~ oldugu donemde -ki ihti
yarhk ve ~ocuklarmm zay1fhg1 donemidir- bah~esinden mahrum ka
hvermi§ti. 

Hakim de Miistedrek'inde rivayet ediyor ki Rasulullah (s.a.) dua
lannda §6yle derdi : ((Allah'Im ya§hhg1mda ve omriimiin bitiminde ba
na nzk1m1 geni§ kll.» 

i§te bunun i~indir ki Allah Teala §oyl~ buyuruyor : 
((Dii§iiniirsiiniiz (ibret ahr, misalleri ve manalan anlar ve ne kas

tedildigini kavrarsmiZ.) diye Allah size ayetlerini bOyle a~lklar. )) 

Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de de §oyle buyurmaktadlr : <<i§te 
misaller. Biz, onlan insanlara anlatlyoruz. Onlan ancak bilenler anlar.•> 
<Ankebut, 43) 

267 - Ey iman edenler, kazand1klarrmz1n iyilerinden 
ve size yerden c;akardlklanm1zdan infak edin. Kendiniz 
goz yummadan ahc1s1 olmad1grmz bayag1 ~eyleri verme
ye yeltenmeyin. Ve bilin ki Allah Gani'dir, Hamid'dir. 

268 - $eytan sizi fakirlik ile korkutarak, c;irkin ~ey
leri emreder. Alia.}). ise size magfiret ve bolluk va'deder. Al
lah Vasi'dir, Alim'dir. 

269 - Hikmeti diledigine verir. Kime de hikmet ve
rilmi~se ~uphesiz ki, ona pek c;ok hayrr verilmi!?tir. Bunu 

.. ~~cak a.k1l sahipleri anlar. 
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inf&k ve Hilunct 

Allah Teala mu'min kullarma Allah'm kendilerine nz1k olarak ver
digi, kazand1klan mallardan -Mucahid'e gore ticaretten kazandtklan 
mallardan, Ali ve Suddi'ye gore altm ve gum\i§ten- ve Allah'm ken
dileri i~in yeryuz\inde bitirdigi meyve ve ekinlerden infak etmeyi em
rediyor. i'bn Abbas'a gore buradaki infak ile zekat kastedilmektedir. 

· ibn Abbas §Oyle diyor : 
<<Allah Teala mti'min kullarma, mallarmm en temiz, en giizel olan

larmdan infakta bulunmay1 emrediyor; mallarmm bayag1 ve kotii olan
lanm tasaddukdan da men'ediyor. Qunkii Allah Teala temizdir ve an
cak temiz olam kabul eder. Bunun i~indir ki ((Kendiniz goz yummadan 
ahc1s1 olmadlgmtz bayag1 §eyleri vermeye kalkmaym.>> Boyle §eyleri 
kabulde Allah sizden daha miistagnidir. Dolay1s1yla ho§lanmad1gm1z 
§eyleri Allah ic;;in vermeye kalkmaym.)) buyurmaktad1r. 

<< ... Bayag1 §eyleri vermeye yeltenmeyin.>> ayet-i kerime'sinin «in
fakta bulunmak uzere helal mall b1raklp da harama yonelmeyin.>> an
lammda oldugu soylenmi§Se de sahih olan birinci gorii§tiir. 

Burada imam Ahmed'in rivayet ettigi §U hadis-i §erif'i zikretmek 
yerinde olacaktlr. 

Bize Muhammed ibn Ubeyd ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet 
etti ki Rasulullah (s.a.) §oyle 'buyurmu§lardlr: 

<<Allah Teala r1ztklanmz1 aramzda payla§tlrd1~ gibi huylarm1z1 da 
aramzda bolii§tiirmii§tiir. Allah diinyay1 sevdigine de, sevmedigine de 
verir. Dini ise sadece sevdigine verir. Allah kime din vermi§ ise muhak.: 
kak ki onu sevmi§tir. Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin ede
rim ki kul, kalbi ve dili miisliiman olmad1k~a miisluman olmu§ olmaz. 
Kom§usu kendisinin kotiiliiklerinden emin olma<ilk~a ki§i iman etmi§ 
olmaz.ll, <<Ey Allah'm Peygamberi ki§iilin kom§usuna kotiiluklei;i nedir? 
sorusu iizerine Allah'm Rasulu : <<Onu aldatmas1 ve zulmudiiv> . buyu
rarak §oyle devam ettiler : ((Kul haramdan bir mal kazan1r da ondan in~ 
fakda bulunursa kendisine bereketli k1lmmaz, ondan tasadduk ederse 
kabul edilmez, arkasmda b1raksa 'bile o ancak kendisini cehenneme gO
tiiren bir az1k olur. Allah kotuyu kotu ile silmez; kotuyii ancak iyi, 
giizel ile siler. Kotu de kotiiyii silmez, yok etmez.)) 

ibn Cerir der ki: Bize Hiiseyin ibn Orner el-Abkari'nin ... <<Ey iman 
edenler, kazand1klanmzm iyilerinden ve size yerden ~lkardlklarimtz
dan infak edin. Kendiniz goz yummadan ahclSl olmadlgm1z bayag1 §ey- . 
leri vermeye yeltenmeyin.» ayet-i kerime'si hakkmda Berra hm Azib'
den rivayetine gore o §oyle demi§tir : 

Bu ayet-i kerime Ansar hakkmda nazil ofdu. Ansar, hurma kesme 
giinleri gelince bahc;elerinden taze hurmalan ahr· ve bunlan Rasulul-
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lah (s.a.) m mescidinde iki direk arasma gerilmi§ bir ipe asarlard1. Mu
hacirlerin fakirleri de onlardan yerdi. Ansardan birisi kotu, idi hurma
lan ald1 ve taze hurma salk1mlarmm arasma koydu. Bunun caiz oldu
gunu samyordu. Boyle yapanlar hakkmda Allah Teala <<. .. Bayag1 §ey
leri vermeye yeltenmeyin.» ayetini indirdi. 

Hadisi aym sened ile ibn Cerir, ibn Mace, ibn Merduyeh ve Hakim 
MU.Stedrek'inde rivayet etmi§lerdir. Hikim bu hadis hakkmda: Buhari 
ve MU.Slim'in §artlarma gore sahihdir, ancak ikisi de bu hadisi tahri~ 
etmemi§lerdir, demektedir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... Bera'dan ri
vayetinde o §Oyle demi§tir : «Kendiniz goz yummadan aliclSl olmadigi
mz bayag1 §eyleri vermeye yeltenmeyin.» ayet-i kerime'si bizim ha_kkl
mizda nazi! oldu : Bizim hurmalanmtz vard1. Bizler ~okluguna ve azh
gma gore hurmallklanmizdan hurma salk1mlanm getirir ve mescide 
asard1k. Ehl-i Suffe'den -ki onlarm yiyecekleri yoktu- birisi ac1ktlg1 
zaman gelir, asas1yla bir salklma vurur ve ondan du§en taze hurmalan 
yerdi. Hay1rda gozii olmayan ki§iler bozuk, adi, kmlml§ ve dU.§mU§ hur
ma salk1mlanm getirerek bunlan asarlard1. Bunun iizerine <<Kendiniz 
goz yummadan ahclSl olmadigm1z bayag1 §eyleri vermeye yeltenmeyin.n 
ayeti nazi! oldu. Sizden birisi verdiginin bir benzeri kendisine verilse 
goz yummadan ve utanmadan onu almaz. Bundan sonra bizler yammiz
da olanlann iyilerini getirirdik. 

Aym hadis-i §erif'i Tirmizi de degi§ik bir rivayet zinciriyle Bera'
dan rivayet etmi§ ve : <<Bu, hasen, garib bir hadistir.>> demi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam .. . Sehl,ibn Hanif'ten o da ba
basmdan: rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) iki ~e§it idi ve bozuk hur
madan nehyetti. insanlar meyvelerinin kotUlerine yonelir ve zekat ola
rak bunlan <;1kanrlard1. Bunun uzerine : «Bayag1 §eyleri vermeye yel
tenmeyin.» ayeti nazil oldu. 

Hadisi «MU.Sned hadis» .olarak rivayet eden Ebu Davud'un lafZl 
§oyledir : <<Rasulullah (s.a.), bozuk ve adi hurmamn zekat olarak alm
masml yasakladl.» 

Hadis-i §erif degi§ik tarikla Nesei tarafmdan da rlvlyet edilmi.~tir. 

Aym hadis ibn Vehb tarafmdan AbdUlcelil'den riviyet edilmi§tir. 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... ((Bayag1 §eyleri vermeye 

yeltenmeyin.» ayeti hakkmda Abdullah ibn Ma'kil'den rivayetine gore 
o' §oyle demi§tir : <<MU.slumanm kazanc1 bayag1 ve pis olmaz. MU.Slu
man bozuk hurmay1, kan§Ik ve bozuk dirhemi ve kendisinde haytr ol
mayan §eyi sadaka. olarak (ya da zekat olarak) vermez.» 

imam Ahmed der ki: Bize, Ebu Said'in .. . Hz. Ai§e'den riv~yetin
de o §oyle demi§tir : <<Rasulullah (s.a .) a bir keler (bir. <;e§it surungen 
hayvan) getirildi, onu yemedi ve yenilmesini de yasaklamadL . Ben : 
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«Ey Allah'm Rasulii onu fakirlere yedirelim mi?» diye sordum, «Ye
mediginiz §eylerden onlara yedirmeyiniz» buyurdular. 

Sevri der ki : Siiddi kanahyla... «Kendiniz goz yummadan ahciSl 
olmad1gm1z ... >> ayet-i kerime'si hakkmda Bera'dan rivayete gore o 
§Oyle derili§ : <<Bir adamm ba§ka birisinden alacag1 olsa, o da getirip 
bunu verse ahcisi onu ahr. Ancak hakkmm kar§I taraf~a eksiltilmi§ 
oldugunu gorerek kabul eder.» Bu hadis ibn Cerir tarafmdan rivayet 
edilmi§tir. 

Ali ibn Ebu Talha der ki : <<Kendiniz goz yummadan aliclSl ol.:. 
mad1gm1z -bayagi §eyleri vermeye yeltenmeyin.» ayet-i kerime'si hak
kmda ibn Abbas §oyle dedi : 

((Sizin birinden alacagm1z olsa, o da sizin hakkimzdan daha azi
m size getirse, iyi olmas1 yoniinden onu noksan bulmadan almazsl
mz. (a1Irsm1z ama onu noksan bulur, noksan kabul edersiniz.) i§te 
Allah Teala'nm <<Kendiniz goz yummadan .. . » sozii ooyledir. <<Benim sl~ 
zin iizerinizdeki hakk1m mallarm1zm en temiz ve en iyilerinden oldu
gu halde, kendiniz ic;:in raz1 olmadigllliZ bir §eye benim ic;:in nas11 raz1 
olursunuz?>> anlammdadu. 

Hadis ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir tarafmdan rivayet edilmt~tir. ibn 
Cerir §Unu da Have eder: i§te bu Allah Teala'nm : <<Sevdiginiz §eyler
den (Allah ic;:in) infak etmedik~e asia iyilige (birr'e) eri§emezsiniz.>> 
(Al-i imran, 92) sozudiir. 

Bu hadisin benzeri Avfi ve ba§ka tarlklarla ibn Abbas'tan da riva
yet edilmi§tir. Bir c;:oklan da boylece zikretmi§lerdir. 

Allah Teala : ~ve bilin ki Allah Gani'dir, Hamid'dir.» buyurmakta
dir. Her ne kadar size, sadaka vermeyi ve mallannlZln temizlerinden 
vermeyi emretmi§Se de 0, bundan miistagnidir. Bu, ancak zenginle 
fakirin e§it k1lmmas1 ic;:indir. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de : «On
larm ne etleri, ne de kanlan Allah'a ula§Ir. Sizden O'na sadece takva 
ula§Ir.» (Haec, 37) buyurmaktadir. 0, biitiin yaratlklanndan zengindir 
ve onlardan miistagnidir, butiin yaratlklan ise O'na muhtac;:tlrlar. O'nun 
lutfu geni§tir, O'nun katmda olanlar asla tiikenmez. Kim temiz bir 
kazanc;:tan sadaka verirse bilsin ki Allah zengindir, ihsanlan geni§tir, 
kei'im'dir, comerttir, verdigi sadaka sebebiyle kulunu miikafatlandira
caktlr ve bu yaptiginl onun ic;:in kat kat arttirarak miikafatlandiracak
tir. Kim yoksul ve zulmedici olmaksizm bor~ verirse Allah Hamid'dir. 
Yani biitiin i§lerinde, sozlerinde, kanun koymasmda ve kaderinde oviil
mii§tiir. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Yegane Rab O'dur. 

«~eytan sizi fakirlik ile korkutarak, c;:irkin §eyleri emreder. Allah 
ise size magfiret ve bolluk va'd eder. Allah Vasi'dir, Alim'dir.» 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a'mn ... Abdullah ibn Mes'ud'
dan rivayetine gore, Rasulullah (s.a.} §Oyle ·buyurmu§tur : 
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<<Muhakkak ki §eytan da melek de. .Ademoglu ile ilgilenir. ~eytanm 
onunla ilgilenmesi onu kotiiltikle korkutup hakk1 yalanlatmasidlr. Me-. 
legin ilgilenmesi ise ona hay1r mtijdeleyip haklu tasdik etmesidir. Bu
·nu kendi nefsinde (gonltinde ve hatmnda) bulan ki§i, bu dti§tincenin 
Allah'tan oldugunu bilsin ve Allah'a hamdetsin; digerini bulan kimse 
ise §eytandan (Allah'a) s1gmsm.» Sonra Rasulullah (s.a.) : <<~eytan 
sizi fakirlik ile korkutarak, ~irkin §eyleri emreder. Allah ise magfiret 
ve bolluk va'd eder.» ayet-i kerime'sini tilavet buyurdular. 

Hadisi bu §ekliyle Tirmizi ve Nesei Stinen'lerinin «Kitab'tit-Tef~ 
sir» boltimlerinde rivayet etmi§lerdir. 

i 'bn Hibb8.n'da sahih'inde Ebu Ya'la el-Mavs11i'den, o da Hennad' 
dan kendi senediyle aym hadisi tahri~ etmi§tir. 

Tirmizi: Hadis hasendir, garibtir. Ebu'l-Ahvas'm rivayet ettigi bu 
hsdisi sadece onun rivayetinden merfu' olarak biliyoruz, demi§tir. 

Allah Teala buyurur ki : 
<<~eytan (elinizde bulunan §eylere s1kl S1k1ya yapi§arak onlan Al

lah'm nzasl yolunda infa·k etmeyi yasaklamakla kalmaz, size gtinahlan, 
haramlan ve ytice yarabc1ya muhalefeti emretmek suretiyle) ~irkin 

§eyleri de emreder. Allah ise (§eytamn size ~irkin §eyleri emretmesine 
kar§Ihk) magfiret ve (§eytamn sizi fakirlikle korkutmasma kar§Ihk) 
bolluk va'd eder. Allah Vasi'dir, Alim'dir.>> 

<<Hikmeti diledigine verir ... >> ayet-i kerime'sindeki <<Hikmebin ne 
anlama geldigi konusunda muhtelif gorti§ler vard1r: ~oyle ki: 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan rivll.yetle hikmetin <<Kur'an'1; 
nasih ve mensuhunu, muhkem ve mtite§ll.bihini, ba§langi~ ve sonla
rmi, helal ve haramm ve misallerini bilmek,>> oldugunu soylemektedir. 

Ctiveybir'in Dahhak'dan, onun da ibn Abbas'tan merfu' olarak 
rivayet ettigine gore hikmet; «Kur'an'dlr. Yani tefsiridir.>> 

i'bn Abbas : <<Muhakkak ki onu (Kur'an'l) iyi de gtinahkar da okur. 
(okumu§tur) .» demi§tir. Bu, ibn Merduyeh tarafmdan rivayet edil
mi§tir . 

. Mticahia'den rivayetle ibn Ebu Necih hikmetten, sozde isabetin 
(dogrulugun), kastedildigini soylemi§tir. 

Mticahid'den rivayetle Leys ibn Ebu Stileym; hikmetin; peygam
berlik olmadigmi fakat onun ilim, f1k1h ve Kur'an oldugunu soylemi§
tir. 

Ebu'l-Aliye ise: «Hikmet; Allah korkusudur; ger~ekten Allah kor
kusu her hikmetin ba§Idlr.» demi§tir. 

ibn Merduyeh ... ibn Mes'ud'dan merfu' olarak rivayet ediyor ki 
«Hikmetin ba§l Allah korkusudur.» . . 

Yine ibn Mes'ud'dan Ebu'l-Aliye rivayet eder 'ki, hikmet, «Kitab ve 
anlayi§tlr.n 
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ibrahim en-Nehai hikmetin, anla}'l§ oldugunu soylemi§tir. 
Ebu Malik hikmetin; sunnet oldugunu soylemi§tir. 
ibn Vehb, Malik'den rivayetle anlatlyor ki, Zeyd !bn Eslem; hik

met akildir, demi§tir. 
Malik §oyle diyor : «Bana oyle geliyor ki hikmet; Allah'm dininde 

bir kavrayu~ ve Allah'm rahmet ve fazhndan kalblere koymu§ oldugu bir 
§eydir. Bunu a<;Iklayan durumlardandir ki sen bir adam1, dunya i§le
rine baktlgmda akllh bulursun. Bir digerini de dunya i§lerinde za}'lf, 
dinin i§lerinde basiretli ve bilgili bulursun. Allah bunu ona vermi§ ve 
digerinden de mahrum etmi§tir. Hikmet, Allah'm dininde bir kavra
Yl§tir.» 

Stiddi der ki: «Hikmet; peygamberliktir.>> 
Cumhur'un da soyledigi ·gibi sahib olan, hikmetin peygamberlige 

hasredilemeyecegidir. Bilakis hikmet, ondan daha geni§tir, hikmetin 
en yucesi ise peygamberliktir, risalet ise daha husllsidir. Ancak pey
gamberlere tabi olanlarm tebeaiyyet bak1mmdan hafirda nasibi var
dir. Nitekim bir hadis-i §erif'te §Oyle buyurulmu§tur: 

11Kim Kur'an'I ezberlerse kendisine vahiy gelmedigi halde peygam
berlik onun iki ktiregi arasmda durUlmU.§, toplanmi§ olur.>> 

Bu hadis-i §erif'i Veki !bn el-Cerrah tefsirinde ... Abdullah ibn 
Omer'den rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Veki ve Yezid'in ... !bn Mes'ud'dan ri
vayetlerinde o §Oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) 1 §Oyle derken i§ittim : 

"~u iki ki§i hakkmda olam hari<; based yoktur : Bir adam ki Allah 
kendisine mal vermi& ve onu hak yolda ttiketiyor, bir adam ki Allah ken
disine hikmet vermi§ ve o da bununla hukmediyor ve onu ogretiyor.>> 

Bu hadis-i §erif'i Buhari, Muslim, Nesei ve ibn Mace muteaddit 
tariklardan olmak uzere ismail ibn Ebu HaUd'den rivayet etmi§lerdir. 

11Bunu ancak akll sahipleri anlar.>> Va'z ve zikir ancak akll sahip
lerine fayda verir. Va'z ve zikirle de ·hitlp ve saylenen soztin anlam1 
kastedilmektedir. 

-----i Z A HI-----

BU.ytik mtifessir Fahreddin Razi buradaki «hikmet>> terimi uzerin
de durarak §oyle dlyor : 
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iyi bil ki; Allah Teala bir onceki ayet-i kerime'de; §eytanm fakir
ligi ve azgmllg1 emrettigi, Rahman'm da magfireti ve fazileti vaadet
tigini bildirdikten sonra, Rahman'm va'dinin §eytamn va'dine tercih 
edilmesini gerektiren sebebe dikkatleri ~ekmektedir. ~oyle ki Rahman'm 
va'dini tercih ettiren sebep, ak1l ve hikmettir. ~eytamn va'dini tercih 
ettiren sebep te, nefs ve §ehvettir. <;iinkii nefs ve §ehvet, vehmin ve ha
yalin hiikiimlerine uyup halihaztrdaki zevkleri elde etmeyi emretmek
tedir. ~iiphesiz ki akll ve hikmetin hiikmii, eksiklikten uzak, dogru 
hiikiimdiir. Hissin, §ehvetin ve nefsin hiikmii ise, insam bela ve mih
netlere dii§iiriir. Oyleyse aktl ve hikmetin hiikmiinii kabul etmek daha 
dogrudur. Ayetin nazmma bu kadarhk i§aret yeter. Ayette bunun dt
§mda baz1 mes'eleler yer ahyor. Bunlan da a~tklayahm: Birinci mes'
ele: Hikmetten murad ya bilgidir veya dogru fiildir. Mukatil'den riva
yet edilir ki, o Kur'an'daki hikmetin dort §ekilde tefsir edildigini soy
lemi§tir: Birincisi, Kur'an'daki ogiitlerdir. Allah Teala Bakara suresin
de «kitab ve hikmet ile size ogiit verir» buyurmaktadir ki burada Kur'
an'm verdigi ogutler kastedilmektedir. Nisa suresinde ise «size indiri
len hak ve hikmet» kavliyle verilen ogiitler kastedilmektedir ki, Al-i 
imran'da da boyledir. ikincisi, hikmet ilim ve anlayi§ manasmadir; 
Nitekim Allah Teala ona «~ocuk iken hiikiim vermi§tir» buyuruyor. 
Lukman suresinde de «Lukman'a hikmeti vermi§tik» buyuruyor ki bu 
anlayi§ ve bilgi demektir. En'am suresinde ise <d§te onlar kendilerine 
kitab ve hiikmii vermi§ olduklanmizdtr» buyuruyor ki bu da aymd1r. 
U~iinciisu; hikmet nubuvvet anlammad1r. Nitekim Nisa suresinde «ib
rahim'in ailesine kitabl ve hikmeti vermi§tik» buyururken, niibiivvet 
kastedilmektedir. Sad suresinde, «ona hikmeti ve aymc1 sozleri ver
mi§tik» buyururken niibuvvet kastedilmi§tir. Bakara suresinde ise «Al
lah ona mulku ve hikmeti vermi§tir» buyurulmaktadir. Dordiinciisu; 
harika strlar ihtiva eden Kur'an anlamma gelen hikmettir. Nitekim 
Nahl suresinde, «Rabbmm yoluna hikmet ve giizel ogiitle ~ag1r» buyu
rulmaktadir. Bu ayet-i kerime'de de, «Kime hikmet verilmi§Se ona ha
yirdan pek ~ogu verilmi§tir» buyuruluyor. Butiin bu tefsir §ekilleri 
ger~ekte bilgiye rucu eder. Ey miskin, Allah Teala insana bilgiden an
cak ~ok az bir §ey vermi§tir. Nitekim «size ilimden ancak pek az1 veril
mi§tir.» buyurmaktadrr. Diinya da biitiiniiyle az bir hayat olarak g6s
terilmi§tir. Nitekim <<de ki diinya eglencesi pek azd1r,, buyurulmaktadir. 
Sen §U azm miktarma bak ki, ~ogun yiiceligini bilesin. Akli burhan da 
aym §ekilde buna uymaktad1r. <;unkii diinyamn suresi -sonludur. Bilim
lerin, mertebelerin, sayllarm ve ya§ama surelerinin sonu yoktur. Ondan 
elde edilen mutlulugun da sonu yoktur. i§te bu, sana ilmin faziletini 
bildirinektedir. Bu konudaki geni§ bilgi Bakara suresinde Hz. Actem'e 
verilen bilgiden bahsedilirken ge~mi§ti. 

Dogru fiil anlammda hikmete gelince ; bunun ta'rifi konusunda 
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§Oyle demi§tir : ((Hikmet, be§erin takat1 Ol~iisiinde Allah'm ahlak1yla 
ahlaklanmaktlr.» Bu anlam, Rastllullah (s.a.) m ((Allah'm ahlak1 ile ah
laklammz.» hadisinde ac;tk~a goriilmektedir. iyi bil ki; hikmetin bu 
iki anlamm dl§ma ~1kmas1 miimkiin degildir. c;unkii insanm kemali 
iki §ey iledir: insan, hakkt hak i~in bilmeli ve hayn da onunla amel 
etmek ic;in ogrenmelidir. Birinci ile vanlacak nokta ilim ve bu ilme 
uygun idraktlr. ikinci ile vanlacak nokta ise, dogru ve adil davram~
tlr ... (Fahreddin Razi, VII, 67- 68) 

Mevdtldi ise hikmet konusunda §Unlan yaz1yor: 
«Hikmetn kelimesi, ger~ek ve dogru olam tefrik idrakiyle alakah 

hakikat ilmini temsil eder. Bu sebepten hikmet sahibi kimse, §eytamn 
dar yolunu degil, Allah Teala'nm geni§ yolunu ta'kib edecektir. ~ey
tamn dar kafall saliklerine gore para cihetinden cimrilik ve boyuna 
servet biriktirmek ac;1k gozliiliik ve aktlllh'kttr. Buna mukabil hikmet 
sahibi kimseler bu yolu, budalaca bir yol olarak bulurlar. Onlara gore 
hikmet, bir kimsenin orta derecede, liizumlu ihtiyac;lanm gordiikten 
sonra servetini hayir ve iyilik ugruna comertc;e harcamas1d1r. ~eyta
mn yolunda bu diinya i~in daha miireffeh bir hayata kavu§mak miim
kiindiir. Fakat biitiin hayat bundan ibaret degildir. Bu diinyadaki ha
yat, oliimden sonra da devam edecek hayatm ancak c;ok kiic;iik bir bO
liimiidiir. Bu sebepten dolayt, ebedi hayattaki saadete ragmen, bu fani 
ve kiSa hayattan bu gibi zevk alabilmek ic;in insamn ancak budala olma
Sl icabeder. Aktlll, burada kendisine az bir servet birakilsa bile, bu k1sa 
hayati iyi kullanan ve ebedi hayatta refahl h;in tedarikatta bulunan 
kimsedir. (Mevdtldi, Tefhim el-Kur'an, I, ~9.) 

--oOo---

270- Nafakadan ne harcadin1z ise veya adaktan ne 
adad1n1zsa, $iiphesiz ki Allah, onlan bilir. Zulmedenlerin 
hie; yard1mcllan yoktur. 

271 - Sadakalan ac;1ktan verirseniz ne guzel! Eger 
onlan gizler de fakirlere oyle verirseniz bu, sizin ic;in da
ha hay1rhd1r. Ve onunla gunahlanruzdan bir kism1n1 yar
hgar. Allah, her ne yaparsaruz haberdardir. 
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Gizli - A~1k infik 

Allah Teal!, (sadaka) veren, intakta ve adakta bulunanlarm bu 
yapt1klanm bildigini haber vermektedir. Bu, aym zamanda va'dettik
lerini umarak, sadece O'nun nzasm1 isteyerek ~ah~anlara en giizel mii
ka.fatl verecegi miijdesiyle birlikte kendine itaatta bulunmayan, emri
ne muhalefet eden, haberini yalanlayan ve kendisiyle birlikte ba~ka
lanna da ibadet edenlere bir tehdidi i~ermektedir. Allah Teal! bu an
lamda : «Zulmedenlerin (k1yamet giiniinde kendilerini Allah'm azabm
dan ve ofkesinden kurtaracak) yardlffiCllan yoktUT.ll buyurmaktadlr. 

( ................ ........ ) 
Allah Teal! : «Eger onlan (sadakalan) gizler de fakirlere oyle ve.: 

rirseniz bu, sizin i~in daha haJirhdlr.,, buyurmaktadlr. Burada, sada
kaJl gizlemenin ~1ktan verilmesinden daha faziletli olduguna delalet 
vard1r. c;unkii bu, riyadan uzaktlr. Ancak insanlann bu iyi hareketi 
benimsemesi gibi bir fayda soz konusu ise, bu takdirde a~1k~a verme 
daha iyi olur. _ 

Rasulullah (s.a.) ~oyle buyurur: 
«Kur'an'l a~1ktan okuyan sadakaYl a~1ktan veren; Kur'an'1 giz

lice okuyan sadakaJl gizlice veren gibidir.,, 
Aslolan §Udur ki; bU ayete gore Sadakamn gizli verilmesi ·daha fazi

letlidir. Aynca Buhari ve Mlislim'de Ebu Hiireyre'den rivayet edilen 
§U hadisi ~erif de buna del!let etmektedir: Rasulullah (s.a.) §oyle bu
yurmu§lardlr: 

~ ~ J;.;; ~,;,~~~ t;~l:.:; J~ r~~ ~~~~~ fj£ ~~J~ ·~,r~~;t;:. 
J~ J~ Jt.:_; ~ ::.,,~;~-~i ~; ~~.;.; ~ ~~.; 4.~ \::~i ;.,J t\i .:,~;_, .A.U.,J 

' , , . , v """'. ,. . • , "' . , • , :. , 
f f •• t, .... ' I ' • • .,. .. ~ ",I ' ,, 

y~:..t. ~~ ·F.'j ~;. ~\:..:..~ :.•~:..: J~ j,-)1 · :.,.:.;\,;., 

«Yedi sm1f insan vard1r ki sadece Allah'm (rahmet) golgesinin 
oldugu giinde -ki k1yamet giiniidiir- Allah onlan kendi (rahmeti
nin) golgesinde golgelfmdirecektir: Adaletli devlet b~kam, Allah'm 
ibadetiyle yeti§en gen~. Allah ic;in birbirini seven; Allah sevgisi iizere 
biraraya gelen ve aynlan iki ki~i, mescidden <;1ktlg1 andan itibaren ora
ya doniinceye kadar kalbi mescide bagh kalan, yalmz ba~ma oldugu 
halde Allah'1 zikreden ve gozleri co§an ki§i, makam ve giizellik sahibi 
bir kadm kendisini ~ag1rd1gmda : cc.Alemlerin Rabbi olan Allah'tan kor
kanm.,, diyen ki~i ve sadaka verdiginde sag elinin verdigini sol eli bil-
meyecek derecede gizleyen ki~i.n . 

tmam Ahmed diyor ki: Bize Yezid ibn H!run'un ... Enes ibn Ma
lik'd~n rivayetinde Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: 
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((Allah Teala yeryuzunu yaratti~nda o sallanrnaya ve egilrneye 
(deprenrneye) ba.§ladi. Allah da daglan yaratarak yeryiiziine atti ve 
yeryiizii istikrar kazand1. Melekler, daglarm yaratih§ma §a§arak: Ey 
Rabb1rn1z, yarat1klarm i~inde daglardan daha §iddetli olam var rn1d1r? 
diye sordular. 0: Evet, dernir var, buyurdu. Melekler: Ey Rabb1rn1z 
yaratlklarm arasmda demirden daha §iddetli olam var rn1d1r? diye sor
dular. 0: ((Evet, ate~.» buyurdu. Melekler: Ey Rabb1rn1z yaratlklarm 
arasmda ate§ten daha §iddetli bir §ey var rn1? diye sordular. 0: (<Evet, 
su.» buyurdu. Melekler: Ey Rabbmnz, yaratlklann arasmda sudan 
daha §iddetli olam var rn1? diye sordular. Allah Teala: ((Evet, buyur
du, riizgar daha §iddetlidir.i> Meleklerin: Ey Rabb1rn1z, yaratlklann ara
smda riizgardan daha §iddetli olam var mi? sorusuna Allah Teala: 
((Evet» buyurdu; sag eliyle verdigi sadakay1 sol elinden gizleyen Ade
rnoglu.» 

Bir hadis-i §erif'te de §oyle buyurulur : ((Gizli verilen sadaka, Rab
bm ofkesini dindirir.» 

ibn Ebu Hatirn der ki: Bize babarnm ... ((Sadakalan a~Iktan verir
seniz ne giizel. Eger onlan gizler de fukaraya oyle verirseniz bu, sizin 
i~in daha hay1rhd1r.» ayet-i kerirne'si hakkmda Arnir e§-~a'bi'den riva
yetine gOre 0 §oyle derni§tir: ((BU ayet, Ebu Bekir ve Orner (r.a.) hak
kmda nazil oldu. Orner, rnallmn yansm1 getirip Rasulullah (s.a.) aver
rni§tl. RasUlullah (s.a.) ona: <<Arkanda ailen i~in ne b1raktm ey Orner?» 
diye sorduklannda, Orner : Onlara rnahrnm yansm1 b1raktirn, derni§
ti. Ebu Bekir'e gellnce; o biitiin rnallm getirrni§ ve neredeyse kendi nef
sinden bile gizleyerek Rasulullah (s.a.) a verrni§ti. Rasulullah (s.a.) 
ona da: ((Ey Ebu Bekir, arkanda ailen i~in ne biraktm?» sorusunu yo
nelttiginde : Allah ve Rasuliiniin va'dini btraktlrn, diye cevaplarni§ ve 
Orner (r.a.) aglayarak : Babarn ve anarn sana feda olsun ey Ebu Bekir; 
Allah'a yernin ederirn ki ne zarnan haytr konusunda seninle yari§Sak 
rnutlaka sen beni gec;rni§indir, deyivermi§ti. 

Bu hadis-i §erif Orner (r.a.) den degi§ik §ekilde rivayet edilrni§Se 
de biz burada ~a'bi'nin rivayetini kaydettik. 

ister farz, ister rnendub olsun bu ayet-i kerirne sadakanm gizlen
rnesinin daha faziletli oldugu konusunda urnurnidir. ~u kadar var ki 
ibn Cerir, Ali tbn Ebu 'I'alha tarilo ile bu ayetin tefsirinde ibn Ab
bas'm §oyle dedigini rivayet etrnektedir: <<Allah Teala nafile sadaka
mn gizli verilenini ac1ktan verileninden yetrni§ kat faziletli; farz olan 
sadakamn -ki zekattlr- ac;1kc;a verilenini de gizlice verileninden yir
rnibe§ kat daha faziletli klldi.» 

Allah Teala buyuruyor: ((Ve onunla (ozellikle gizli olarak verdigi
niz sadakalar kar§Ihgmda sizin derecelerinizi yiikseltir ve) giinahla
nmzdan bir kiSrnim yarhgar. Allah, her ne yaparsamz haberdardif.l> 
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Bunlardan hi~bir ~ey . Allah'a gizli kalmaz ve size bunlar kar~1llgmda 
mutlaka mukafat verecektir. 
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272 - Onlan hidayete erdirmek sana dii~mez. Allah 
diledigini hidayete erdirir. Hayrr namma ne infak eder
seniz kendinizedir. Zaten yalniZ Allah nzas1n1 kazanmak 
iQin infAk edersiniz. Verdiginiz her hay1r tAm olarak size 
odenir. Ve siz, hakslzhga ugratllmaZSlUlZ. 

273 - SadakalanniZI, kendilerini Allah yo luna· ver
mi~ olup da yeryiiziinde dol~mayan ve tantmayanlann; 
hayAlanndan dolay1 onlan zengin zannettikleri yoksulla
ra verin. Onlan yiizlerinden tan1rsm. Yiizsiizliik ederek 
insanlardan bir sey istemezler. Haytrdan ne infak eder
seniz ~iiphesiz Allah onu bilir. 

274 - Onlar ki, mallanm gece ve giinduz, gizli ve 
a.Qik infAk ederler, i~te onlarm miikAfAti; Rablan katln
dad!r. Onlar iQin korku da yoktur, iiziilecek de degil
lerdir. 

HidAyet ve tnfak Psikolojisi 

Ebu Abdurrahman Nesei diyor ki : Bize Muhammed ibn Abdi.is
selam ibn Abdurrahim'in... ibn Abbas'tan rivayetine g()re o §Oyle de-

Tefsir. C, ID-F. 67 
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rni§tir : AshAb rnii§rik olan akrabalanna az da olsa sadaka verrnekten 
hO§lanrniyorlardi. Bu konuyu sorduklannda kendilerine rniisaade edil_
di ve : «Onlan hidayete erdirrnek sana dii§rnez. Allah diledigini hida
yete erdirir. Hay1r narnma ne infak ederseniz kendinizedir. Zaten yalmz 
Allah nzas1m kazanrnak i~in infak edersiniz. Verdiginiz her hay1r tarn 
olarak size Odenir ve siz, haksizhga ugratllrnazsmiz» ayet-i kerirne'si 
nazil oldu. ~-

Bu hadisi Ebu Huzeyfe, ibn Miibarek, Ebu Ahmed ez-Zftbeyri ve 
Ebu Davud el-Hadremi, Siifyan es-sevri'den rivayet etrni§lerdir. 

ibn Ebu Hatirn diyor ki : Bize Ahmed ibn Kas1m ibn Atiyye'nin ... 
ibn Abbas'tan, onun da Rasulullah (s.a.) dan rivayetine gore, Rasu
lullah (s.a.) «Onlan hidayete erdirrnek sana dii§rnez ... >> ayet-i kerirne'si 
nazil oluncaya kadar ancak rniisliirnan olanlara sadaka verilrnesini ern
rederdi. Bu ayet-i kerirne'nin niizuliinden sonra hangi dinden olursa 
olsun, isteyene sadaka verilrnesini ernrettiler. Esrna Bint S1ddik'in bu 
konudaki hadisi, «Sizinle din ugrunda sava§rnayan, sizi yurdunuzdan 
~Ikarrnayanlara iyilik yaprnamz ·ve adil davranrnamzl Allah yasakla
rnaZ.ll (Miirntehine, 8) ayetinin tefsirinde gelecektir. 

Allah Teala'mn: «Hayir narnma ne infak ederseniz kendinizedir.)) 
sozii : oKirn salih arnel i§lerse kendi lehinedir.)) (Fussilet, 46) sozii gi
bidir ki Kur'an-1 Kerirn'de bunun benzerleri ~oktur. 

ccZaten yalmz .Allah nzasm1 kazanrnak i~in infak edersiniz.)) ayet-i 
kerirne'si hakkmda Hasan el-Basri: <cMii'rninin nafakasi kendisinedir; 
rnii'rnin infak ettiginde sadece Allah nzasm1 gozeterek infakta hulu
nur.>> d.erken Ata el-Horasani §oyle .dernektedir : Burada kastedilen §U
dur : «Sen, Allah nzas1 ic;in verdiginde, verdigin ki§inin arnelinden sen 
sorurnlu degilsin.» Bu giizel bir anlarnd1r. Ve buradan ~Ikan netice de 
§Udur : Tasaddukda bulunan ki§i Allah nzasm1 gozeterek tasadduk et
tigi zarnan, ecri Allah'a aittir. iyiye, ya da giinahkara, ya da rniiste'ha~ : 
olana• veya olmayana verrni§ olrnasmdan dolayi onun iizerine bir vebai 
yoktar. 0, niyeti ile sevaba nail olacaktir. Bunun dayanag1 ise ayet-i· 
kerirne'nin devarn1d1r: <<Verdiginiz her haytr tarn olarak size Odenir. 
Ve siz, haksizhga ugratilrnazsmiZ.» 

Ebu Zinad, A'rec tariki ile Ebu Hiireyre'den rivayet edilen ve Bu
hari ile Miislim'de tahric; olunan bir hadis-1 §erif'te Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurrnu§lardir : 
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«Bir adam : Bu gece mutlaka bir sadaka verecegim, diyerek ~1kt1 
ve sadaka.sm1 zina eden bir kadmm eline koydu. (zina eden bir kadma 
sadaka verdi.) insanlar : Zina eden bir kadma sadaka verdi, diye ko
nU§maya ba§laymca o ki§i: Allah'Im, zina eden bir kadma sadakam1 
rast getirdigin i~in sana hamdolsun. Bu gece mutlaka bir sadaka vere
cegim, dedi ve bir zengine sadaka verdi. insanlar bu sefer : Bu gece bir 
zengine sadaka verdi, diye konu§ma;va ba§ladilar. 0 yine: Allah'Im sa
dakamt bir zengine rastlattigm i~in sana hamdolsun. Bu gece mutlaka 
bir sadaka verecegim, diyerek ~1kti ve bir lurs1zm eline sadakasm1 koy
du. insanlar: Bu gece de bir birsiza sadaka verdi, diye konu§maya balj
ladllar. 0 ise : Allah'1m, sadakam1 zina eden bir kadma, bir zengine, 

. ve bir hirs1za tesadi.if ettirdigin i~in sana hamdQlsun, dedi ve geldigin
de kendisine: <<Sadakalarm kabul edildi, zina ecfen kadm olur ki .ver
digin sadaka ile zinadan kendisini allkor, zengin olur ki ibret allr ve 
Allah'm kendisine verdiklerinden infakta bulunur, umulur ki hlrs1z 
senin verdiginle h1rs1zllgmdan kendisini kurtarrm§ olur, denildi.>> 

Allah Teala'mn: «Sadakalanm, kendilerini Allah yoluna vermi§ ... 
yoksullara verin.n ayetiyle Medine-i Mi.inevvere'de oturup da i§ ve gi.i~

lerini b1rak1p Allah ve Rasuli.i ile me§gul olan muhacirler kastedilmek .. · 
tedir. Mai§etlerini te'min edecek bir sebeb (me§guliyet) e sahip degil
lerdi. Onlar « (Ge~imlerini aramak i.izere) yeryi.izi.inde dola:jmayan ... >> 
kimselerdi. ((Onlan tamm1yanlarm (ve hallerini bilmeyenlerin giyim
ku§am, durum ve .sOzlerindeki iffetlerinden dolay1) onlan zengin san
diklan yoksullardi. ,, 

Bu anlamda Ebu Hi.ireyre'den rivayet edilen ve s1hbatinde ittifak 
edilmis alan bir hadis-i §erif'te RasUlullah (s.a.) !?6yle buyurmaktadir: 

.• ~, ~\ ~b ~, . ~ j•,, ;!i . ; . cr . . J ..... . • 
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«Ger~ek yoksul, §U kap1 kap1 dola§an ve kendisine bir iki hurma, 
·bir iki lokma ve bir iki yiyecek verilen ki§i degildir. Ger~ek yoksul; 
kendisine yetecek zenginligi olmayan, tarurup da kendisine sadaka ve
rilmeyen ve insanlardan hic;bir §ey istemeyendir.>> 

imam Ahmed bu manaYI ibn Mes'ud hadisinden rivayet etmi§tir. 
Allah Teflla buyurur ki : <<Onlan yiizlerinden ( ak1l sahiplerince go

rill en stfatlanyla) tamrsm: 
Bu anlamda olmak iizere Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde de 

§byle buyurur : 
((Onlar yiizlerindeki secde izinden tamruriar.>> (Feth, 29) <<Sen on

Ian sozlerinin iislubundan da tamrsm.» (Muhammed, 30) 
Siinen'lerde rivayet edilen bir hadis-i §erif'te de Rasulullah (s.a.) : 

<<Mii'minin ferasetinden (anlaYI§mdan) korkunuz; zira o, Allah'm nu
ruyla bakar.» buyurup, <<Bunda, gore·bilenler i~in ayetler vardu.» (Hicr, 
75) ayet-i kerime'sini okudular.» 

Allah Teala buyuruyor : <<Yiizsiizliik ederek insanlardan bir§ey iste
mezler.n istemekte 1sra.r etmez ve ihtiyac;lan olmayan §eyi insanlara 
yiiklemezler. Kim dilencilik yapar ve yanmda da dilenciUk yapmasma 
gerek b1rakm1ya~ak bir §ey bulunursa i§te bu ki§i dilencilikte 1srar ve 
yiizsiizliik etmi§tir. 

B~1hari der ki: Bize ibn Ebu Meryem'in .. . Ebu Hiireyre'den riva
yetinde Rasulullah (s.a.) : 

«Gerc;ek yoksul kendisine bir iki hurma, bir iki lokma, gelen ki§i 
degildir. Gerc;ek yoksul iffetli davranandif.l> buyurup <<Dilerseniz Allah 
Teala'run : <<Yiizsiizliik ederek insanlardan bir §ey istemezler.>> soziinii 
okuyunuz>> buyurdular. 

( .... ..... ....... ...... .. ) 
ibn Ebu Hatim'in Yunus ibn Abd'iil-A'la kanah:;·Ia ... Ebu Hiirey

re'den rivayet ettigi bir hadis-i §erif'te RasUlullah (s.L..) §byle buyur
mu§lardir : 

<<Gerc;ek yoksul sizleri dola§an ve sizin kendisine lokma lokma yi
yecek yedirdiginiz ( dilenci) degildir. Gerc;ek yoksul, yiizsiizliik ederek 
insanlardan bir§ey istemeyen iffetli ki§idir.>> 

Yine imam Ahmed rivayet ediyor : Bize Ebu Bekr el-Hanefi... Mii
zeyne kab11esinden bir adamdan rivayet etti ki; annesi kendisine §byle 
demi§ti : insanlarm istedigi gibi sen de Rasulullah (s.a .) a gidip, iste-

Si 

0 

n 
( 
n 
·b 
b 

s 
y, 
Il 

"!! 

0 

0 

s 
s 
d 



Bakara, 272-274) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRt 1061 

sen ya. ~oyle anlat1yor : 
Rasulullah (s.a.) dan istemek iizere gittim. Ve onu kalkml§ hutbe 

okurken buldum. ~oyle diyordu: ((Kim iffetli davrarursa Allah Teala 
onu iffetli k1lar. Kim miistagni olursa Allah onu zengin kllar. Kim ya
nmda be§ ukkiy'elik bir denk (yiyecek) oldugu halde insanlardan ister 
(ve dilencilik yaparsa), i§te o ki§i insanlardan yiizsiizHik ederek iste
mi§ (ve dilencilik yapml§) olur.» Kendi · kendime §Oyle dedim : Bizim 
·bir devemiz be§ ukkiyeden daha hayulldlr. Ogluna ait bir diger deve de 
be§ ukkiyeden daha hay1rlld1r. Dondiim ve istemedim. 

imam Ahmed der ki: Bize Kuteybe'nin ... Abdurrahman i-bn Ebu 
Sadi'den, onun da babasmdan rivayetine gore; o §Oyle de~tir : << (Yi
yecek bir §eyler) istemek uzere annem beni Rasulullah (s.a.) a gonder
mi§ti. Rasillullah (s.a.) a gittim ve oturdum. Bana dondii ve §oyle bu
yurdu: 

<<Kim kendini miistagni goriirse Allah onu zengin kllar. Kim iffetli 
olmak isterse Allah kendisini iffetli k1lar. Kim kendi kendine yeterli 
olmak isterse Allah o ki§iyi kendi kendine yeterli k1lar. Kim de kendi
sinin bir ukkiye degerinde mall olur da dilencilik yaparsa o ki§i yiiz
siizliik etmi§ olur.)) Devem Yakute, bir ukkiye'den daha hay1rhdlr, de
dim ve ondan hi~bir §ey istemiyerek geri dondiim. 

( ...... ............ ...... ) 
•Bir ukkiye, 40 dirhemdir. 
Yine imam Ahmed der ki: Bize Veki'in ... Abdullah ibn Mes'ud'

dan rivayetinde Rasulullah (s.a.) : <<Kim kendisinin dilencilik yapml
yacak kadar yiyecegi olur da yine dilencilik yaparsa, k1yamet giinii 
onun dilencilik yaparak istemi§ oldugu §ey, yiiziinde yara bere olarak 
gelir~ >> •buyurdu. Ey Allah'm Rasulii ona yetecek miktar nedir? diye 
sordular. Efendimiz: <<Elli dirhem, ya da onun miktannca altm.» bu
yurdular. · 

Hadisi dort Siinen sahibi, HAkim ibn Ciibeyr el-Esedi el-Kufi'den 
rivayet etmi§ler, ~u'be ibn el-Haccac ise terketmi§tir. 1mamlardan .bir 
~ogu da bu hadisi, ifadelerinden dolayt zay1f gormii§lerdir. 

HAf1z Ebu'l-Kas1m Taberani der ki : Bize Muhammed ibn Abdul
lah el-Hadremi'nin ... Muhammed ibn Sirin'den rivayetine gore o §Oyle 
demi§tir : Kurey§'ten olup da ~Am'da ikamet eden Haris'e, Ebu Zerr'in . 
ihtiya«; i~inde oldugu haber verildi. 0 da kendisine 300 dinar gonde
rerek §Oyle dedi: Abdullah, kendisine benden daha kolay birini bulma-· 
d1. Rasulullah (s.a.) m §Oyle buyurdugunu i§ittim: <<Kim kendisinin 
40 (dirhemi) oldugu halde ister (ve dilencilik yaparsa) yiizsiizliik et
mi§ olur.» ~bu Zerr Ailesinin 40 dirhemi, 40 koyunu ve iki hizmet~isi 
var. 

ibn Merduyeh der ki : Bize Muhammed ibn Ahmed ibn tbrahim• 
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in ... Amr ibn f]uayb'dan, onun babasmdan, onun da dedesinden riv~yet 
ettigine gore Raswullah (s.a.) §oyle buyurdular : 

~<Kim 40 dirhemi oldugu halde ister (ve dilencilik yaparsa) o ki§i 
yiizsiizHik etmi§tir ve yiizii kill renklidir.» 

Bu hadisin bir benzerini Nesei, Ahlned i'bn Siileyman tarik1 ile 
Siifyan ibn Uyeyne'den kendi isnadl ile rivayet etmi§tir. 

«Hay1rdan ne infak ederseniz §iiphesiz Allah onu bilir.>> O'na bun
lardan hi~birisi gizli kalmaz; en bol §ekilde bunlan miikAf~tlandlnr ve 
k1yamet giinii ihtiya~ duyacagmdan daha fazlas1yla bunlan tamamlar. 

Allah TeaiA'mn : «Onlar ki, mallanm gece ve giindiiz, gizli ve a~Ik 
infak ederler, i§te onlarm miikafatl; Rablan katmdadlr. Onlar i~in kor
ku da yoktur, iiziilecek de 9~jillerdir.» kavli gece ya da giindiiz her za
man ve her halde O'ntlll-yoi\m.da ve O'nun rizasim g()zeterek infakta 
bulunanlara Allah'm bir ovgiisudiir. Kendi ailesine infakta bulunma 
bile bu .. hiikme dahildir. Nitekim Buhari ve Miislim'de zikredildigine 
gore, Rasill.ullah (s.a.) Mekke'nin fethi yili --'bir rivayete gi)re de veda 
hacc1 yth- Sa'd ibn Ebu Vakkas'I hastahgmda ziyaret i~in gittikle
rinde ona §Oyle demi§lerdi : «Allah'm r1zas1m dileyerek bir infakta bu
lundugunda, ham:riumn agzma koydugun ~* lokma ·bile olsa muhakkak 
ki onunla derecen ve yiiksekligin artar.»·--· 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer ve Behz'in .. . Ebu 
Mes'ud'dan rivayetine gore, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardir .: 

~:-.- ~i. -:~ r,~ ·i·;. -·~- ~~:~ -~·-i -~ . _-:. i ,: I -p~ ·, ..,1 . 
. • ~~ ~ ~ .. ' .• . • yaJ' .u., ~ tT ~ .)1 , "" 

«Miisliiman ecrini Allah'tan umarak ailesine infakta bulundugu 
zaman bu, kendisi i~in bir sadakadlr.» 

Bu hadisi Buhari ve Miislim de f]u'be'den tahri~ etmi§lerdir. ibn 
.Ebu Hatim der ki; bize Ebu Ziir'a'nm ... tireyb el-Miileyki'den onun da 
Rasulullah (s.a.) dan riv~yetine gore 0, §oyle dedi: <<Onlar ki, malla
nm gece ve giindiiz, gizli ve a~1k infak ederler ... » ayet._l kerime'si at 
sahipleri hakkmda nazil olmU§tur. 

Bu ayet-1 kerime hakklnda Ha'b~ es-San'am, ibn f]ihAb'dan, o da. 
ibn Abbis'tan rivayetle §Oyle demektedir : Onlar, Allah yolunda at bes-
leyenlerdir. · 

·Bu hadisi tbn Ebu Hatim rivayet .etmi§ ve sonra §(lyle demi§tir ·: 
Aym §ey Ebu . timame, Said ibn Miiseyyeb ve Mekhtil'den de rivayet 
edilmi§tir. 

ibn Ebu HAtim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... ibn Ciibeyr'
den, onun da babasmdan rivayetinde o §Oyle denii§tir: Ali (r.a.) nin 
dort dirhemi vard1; bir dirhemi gece, bir dirhemi giindiiz, bir dirhemi 
gizlice ve bir dirhemini de a~Iktail infak etti ve: <<Onlar ki, mallanm 
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gece ve giindiiz, gizli ve ac;1k infak ederler ... )) ayet-i kerime'si nazil 
oldu . 

. Bu hadisi ibn Cerir de · Abdiilvehhab ibn Miicahid -ki bu ravi za
yiftir- tarik1yla rivayet etmi§tir. 

Fakat ibn Merduyeh ba§ka ·bir §ekilde ve ibn AbbAs'dan bu ayet-i 
kerime'nin Ali ibn Ebu Talib hakkul'la nazi! oldugunu rivayet eder. 

Allah Teala buyurur ki : « (Diinyada iken Allah'm enirettigi yer
lere infakta bulunmalarma kar§Illk k1yamet giinii) i§te onlann miika
fatl: Rablan katmdad1r. Onlar ic;in korku da yoktur, iiziilecek de de
gillerdir.>> 

· ~--t\~·'\i:.'tl,~i \.5~,, , .... ~~s "~ ..... ~,'·t(.j5 · t~~\ 
4..)':"V:.~ .. • • ' ~ ~ ~ ,. ~ _yu_ ~J.. ~"" .. "" .. \ 

. . ............. ~ / ....... J' ~ ... \ ~, • , ~ ,, ' 
:.,~ .. ... ' ... \;.-: · '':"'"' ...... , ~'4'\~"" (. ~' • ~' \i \\)\ ~ ·'~ a:, ~ _,.. .... tr '-'! .. (_/) .1'"" .J ~. 'lr !J ~ ~ ... .. . .. '.J' ........, ., .. 

' ., , ... \~1\ ,}(. (' .... \~ )('_ ... (" ~ ~}! \ ''"· ,-0~.\ \ }( .... \, •.,:""-.. " .. :. 
..-AJO~W~P'~.J•,:)~~.JAiu ·~~ · ~~· ~ .. -.• ,.Jv, 

. , . ,; "'". . -: ~, ~ '~ ... 

$.5J~'~ 
275 -· Faiz yiyenler ancak, ~eytan c;arpan kimsenin 

kalktlg1 gibi kalkarlar. Bu, onlarm : Zaten ah~-veri~ faiz 
gibidir, demelerinden dolay1:dlr. · Halbuki Allah, ahl?-veri
l?i helAl, faizi haram kllffill?tlr. Kime Rabbmdan bir ogut 
gelir de faizcilikten vazgec;erse, gec;mi~ olanlar kendisine 
ve hakk1ndaki hiikum Allah'a aittir. Kim de done~<5e, on
lar cehennem yaramd1rlar, orada temelli kalacaklard1r. 

Faiz ve §eytan . . ~' 

· Allah Teala infakda bulunan, ; zekatlanm veren, her zaman ve her 
halde akrabalarma ve ihtiyac; sahiplerine iyilik ve tasaddukta bulunan 
1yileri zikrettikten sonra faiz ve insanlann mil.Ianm §iipbeli yollarla · 
naks1z olarak yiyenlerin zikrine ba§layip ka·birlerinden kalkacaklan 
giinden ba§layarak onlarm diriltilmele~i ve mah§ere toplanmalan gii
niinden haber verip «Faiz yiyenler, ancak §eytan ~rpan kimsenin kalk
tlgl gibi kalkarlar.)) buyuruyor. K1yarr~t gfulii onlar sar'ahmn sar'a 
halinde ve §eytan c;arpml§ gibi kabirleriilden kalkarlar. Onlar, c;irkin 
bir §ekilde kabirlerinden kalkacaklardir. ibn Abbas §oyle diyor: Faiz 
yiyen k1yamet giinii nefesi bOgulmu§ deli gibi kalkar . . · 
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Bu hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§ ve §Oyle demi§tir: Bu ha
disin benzeri Avf ibn Malik, Said Ibn Ciibeyr, Siiddi, Rebi' ibn Enes, 
Katade ve Mukatil ibn Hayyan'dan da rivayet edilmi§tir. 

Abdullah ibn Abbas, Ikrime, Said ibn Ciibeyr, Hasan, Katade ve 
Mukatil ibn Hayyan'dan hikaye edildigine gore, onlar «faiz yiyenler an
cak, §eytan ~arpan kimsenin kalktigi gibi kalkarlar.» ayet-i kerime'si 
hakkmda: Yani onlar, k1yamet giinii kalkmayacaklardir, demi§lerdir. 

ibn Ebu Necih de Miicahid, Dahhak ve i'bn Zeyd'den rivayetle boy
le soylemi§tir. 

( ... ....... .. .... ... ..... . ) 
ibn Gerir der ki: Bana Miisenna'nm ... ibn Ahbas'tan rivayetine 

gore o; «Kiyamet giinii faiz yiyene: Sava§ i~in silahmi al, denilir.)) de
mi§ ve «Faiz yiyenler ancak, §eytan ~arpan kimsenin kalktlgi gibi kal
karlar.» ayeti kerime'sini okuyarak 11Ve bu, kabrinden kalkt1g1 anda-
du.)) diye eklemi§tir. . 

Ebu Said'in isra hakkmda rivayet ettigi hadis-i §erif'te -ki bu, ay
nca isra suresinde zikredilecektir- §(lyle buyurulur : 0 gece Rasu
lullah (s.a.) karmlan evler gibi (ka<:.iman) olan bir topluluga ugraya
rak onlann kim olduklanm sorar. Ona: «Bunlar faiz yiyenlerdir.)) de- · 
nilir. · 

· Bu hadisi Beyhaki uzunca rivayet etmi§tir. 
ibn Ebu Hatim der ki; bize Ebu Bekr ibn Ebu §eybe'nin ... Ebu 

Hiireyre'den rivayetinde RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardir: 
,,tsra gecesi karmlan evler gibi olan ve karmlarnim di§mda yilan

larm dola§tlgi bir topluluga ugradlm. Bunlar kimdir ey Cibril? diye sor
dum. 0 da: Bunlar faiz yiyenlerdir, cevabmi verdi.)) 

Bu hadisi imam Ahmed, Hasan ve Affan'dan, onlar da Hammad 
ibn Seleme'den rivayet etmi§Se de isnadmda zaYifhk vardlr. 

Buhari uzunca olan ru'ya (isra) hadisinde Semure ibn Ciindiib'
ten rivayet ediyor : 

11Bir nehre ....:_zannediyorum ki kan gibi kirmiZI da demi§ti- ugra
dlm. Nehirde yiizen bir adam, nehrin klYISmda da yanma ~ok~a ta§ top
lami§ ·bir adatp vardl. Nehirdeki yiizerek ta§ toplami§ olan adamm ya-
mna geldi ve agzmi a~tl, oteki de agzma ta§ doldurdu.» . 

Bu kiSmm tefsirinde nehirde yiizen ki§inin faiz yeyici oldugu zikre
dilmi§tir. 

Allah 'feala: «Bu, onlarm: Zaten ah§-veri§ faiz gibidir, d·emelerin
den dolay1d1r. H<1.lbuki~ Allah, all§-veri§i helal, faizi, har!m k1lm1§t1r.» 
·buyuruyor. Onlar, bunu (faizi) Allah'm §eriatmdaki hiikiimlerine kar§l 
~Ikmalarmdan dolaYI caiz g()rmii§lerdir. Degilse bu, faizi all§-veri§e 
k1yas etmelerinden dogmaml§tlr. Ziri mii§rikler, Allah'm Kur'an-1 Ke
rim'de me§ru olarak bildirdigi all§-veri§in asllmn me§ru oldugunu ka-
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bul etmemektedirler. §ayet bu onlarm yapiiU§ oldugu bir k1yis olsayd1: 
((Faiz, all§-veri§ gibidir.» Yani all§-veri§ de faizin benzeridir; ni~in bu 
haram k1lmd1 da oteki mubah kllmd1, derni§lerdir. Allah TeA.la'mn : 
((Halbuki Allah, all§-veri§i helal, faizi haram klliiU§tlr.» kavli Allah 
Teala'mn faizle all§-veri§in hukmunu ay1rdlgrm bilmelerine ragmen on
larm yaprnl§ olduklan i'tiraz1 reddetme makammda sozun tamamlayi
ClSl olsa gerektir. Allah Teala Alim'dir, hiikmu asla degi§tirilemiyecek 
olan bir Hakim'dir. 0, yapt1gmdan sorulmayacaktlr; halbuki onlar so
rulacaklardlr. Allah Teala i§lerin hakikatlerini ve fay~all olanlanm bi
lir. Kullarma faydah olanlan bilir ve bunlan kullarina mubah kllar. 
Onlara zarar verecekleri de bilir ve bunlan yasaklar; 0, kullarma, bir 
annenin yeni dogmu§ ~ocuguna ac1ytp merhamet etmesinden daha ~ok 
ac1y1p merhamet eder. Bunun i~indir ki : <<Kime Rabbmdan bir ogut 
gelir de faizcilikten vazge~erse, g~mi§ olanlar kendisine ve hakklndaki 
hiikum Allah'a aittir.n buyurmaktad1r. Allah'm faizi yasaklamas1 ha
beri kime ula§lr da bu yasaklama kendisine ula§lr ula§maz faizden vaz
ge~erse daha once yapiiU§ oldugu bu tur muameleler kendisinedir. Ni
tekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de; <<Allah gec;;mi§tekileri af
fetmi§tir.n (Maide, 95) buyururken Rasulullah (s.a.) Mekke'nin fethi 
gunu: ((Cahiliye devrindeki butun faizler iki ayatiiiUn altmdad1r. Kal
duacagim ilk faiz de Abbas'm· faizidir.» buyurmU§ ve cahiliyet devrinden 
almiiU§ olan fazlahklann geri verilmesini emretmeyerek ge~enleri af
fetmi§tir. Nitekim Allah Teala burada: << ... Gec;;mi§ olanlar kendisine 
ve hakkmdaki hukiim de Allah'a aittir.>> buyurmu§tUr. 

Said ibn Cubeyr ve Suddi <<Ge~mi§ olanlar kendisine.>> ayet-i ke
rime'sinin tefsirinde: ((Haram k1lmmadan once yemi§ oldugu faiz.>> 
a~1klamasm1 getirmi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Muhammed ibn Abdullah ibn Abdiilhakem 
bize ibn Vehb kanahyla ... Aliye Bint Eyfa'dan rivayet etti ki Rasulul
lah (s.a.) m e§i Ai§e'ye Zeyd tbn Erkam'1~ Ummu Veled cariyesi 'Om
mii Mahabbe §oyle demi§ti : Ey mu'minlerin annesi, Zeyd ibn Erkam'1 
biliyor musun? 0: Evet; deyince §oyle dedi: Ben ona (veresiye olarak) 
sekizyuz (dirheme) bir kole sattlm. Parasma ihtiyac1 oldu ve va'desi 
gelmeden once koleyi ondan a1t1ytiz (dirheme) geri satm ald1m. Hz. 
Ai§e: ((Ne kotu ah§-veri§ yaptm, o da ne kotu all§-veri§ yaptl; Zeyd'e 
haber ver ki Rasulullah (s.a.) ile yapml§ oldugu cihM1 yok etti, eger 
tevbe etmezse bO§a gitti.» deyince 'Ommu Mahabbe: <<Ne dersin; iki yu
zu ·b1raklp alt1yiizu alay1m m1?>> dedi. Hz. Ai§e de: <<Evt:t, kime Rabbm
dan bir ogut gelir de vazge~erse, ,ge~mi§ olanlar kendisine ... n dedi. 

Cevazma dair Ahkam kitaplannda zikredilen hadisler olmakla bir
likte, 'bir maim birisine vadeli olarak satlhp sonra vadesi dolmadan da
ha ucuza geri almmasmm haram olduguna delil olarak getirilen bu ha
di.S-i §erif me§hurdur. 
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Sonra Allah Teala: <<Kim de tekrar (faize) donerse (Allah'm faizi 
yasaklama emri kendisine ula§tlktan sonra faiz ahrsa cezay1 hak et~ 
mi§ ve aleyhine delil katm olmUI~ olur.) i§te onlar cehennem yaramd1r~ 
lar, orada temelli kalacaklardlr.>> buyuruyor. 

Ebu Davud der ki: Bize Yahya Ebu Davlld'un .. . Cabir'c;ien rivaye
tine gore o §oyle demi§tir: «Faiz yiyenler ancak, §eytan ~arpan kimse
nin kalktlgl gibi kalkarlar.>> ayet-i kerime'si nazil olunca Allah Rasulu: 
«Kim Muhabereyi (ii~tebir, dorttebir pay kar§1hg1 ~lft~ilik yapmak) 
terketmezse Allah ve Ras11Jiine kar§l harbe haZirlansm.)) bururmu§-
lardlr. · · · 

Bunu, Ebu Haysem hadisinden Miistedrek'ine alan Hakim : «Miis
lim'in . §artlarma g()re sahihtir, ancak Buhari ve Miislim bu hadisi tah
ri~ etmemi§lerdir)) der. Muhabere -ki yerden ~1kacak mahsulun bir 
klSml mukabilinde ekin ekmek uzere ortakhk kurmakt1r-, muza·bere 
-hurma aga~larmdaki ye§il hurmalan yerdeki kuru hurmalar muka-

. bilinde satm almakt1r- ve muhakele -ki tarladaki ba§aklarda bulu
nan taneleri yerdeki (kuru) taneler mukabilinde satm almaktlr- ha
ram k1hnm1§tlr. Bu ve benzeri konular faizin kesinlikle oniine ge~mek 
uzere haram kllmmi§lardlr. <;unku kurumadan once iki §ey arasmdaki 
e§itlik. bilinemez. Yine bunun i~indir ki fakihler : «Denkligi bilmemek 
e§itsizligin (denksizligin) var olmas1 gibldir.>> demi§ler ve birtaktm §ey-

. lerin faize goturen yollarm daraltllmast, ona g()turecek vesilelerin orta
dan kaldmlmas1 sadedinde olmak uzere haram oldugunu soylemi§ler
dir. Bu konudaki a~1klamalan elbette Allah'm kendilerine bah§etmi§ 
oldugu ilme gore degi§iktir. Nitekim Allah Teala da: «Her ilim sahibi
nin fevkinde ondan daha ~ok bilen biri vardlr.>> buyurmaktadtr. Faiz 
konusu, ilim ehlinden bir ~oguna en zor gelen konulardandlr. Nitekim 
mu'minlerin emirl Orner. ibn Hattab §Oyle demi§tir: «'0'~ §ey vard1r ki 
Rasulullah (s.a.) m bu konuda dayanacag1m1z bir vasiyyette bulunma
smt arzulard1m : Bunlar, kelak (babas1 ve ~ocugu olmadan olen kil}i
nin mirast) , faize dalr bahislerdir. Hz. Orner bu sonuncu~u ile faiz I}Ai
besi olan baz1 meseleleri kasdetmektedir. islam §eriatm&. gore harama 
vesile olan §eyler, sebeb olduklan §eyler glbi haram say1hr. <;unku ha
rama ·goturen §eyler de haramdlr. Tlpkl vacibln kendisiyle tamam ol
dugu §eylerin vacip olmasl gibi. 

Buhari ve Miislim'de Nu'man ibn Be§ir'den rivayet edildigine gore 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurrnu§lardlr : 

<cHela! de a~1ktlr, haram da a~·ktir . .Bunlann arasmda §\ipheli olan 
duru_mlar vard1r. Kim §\ipheli §eylerden sak1mrsa dinini ve 1rzm1 temiz 
tutmu§ olur, kim de §\ipheli §eylere d\i§erse, harama d\i§m\i§ olur. Bir 

. , .... 

Bakar 

koru 
dalal 

' l 

mutt 
1 

va is' 

Rasu 
I 
J 

re Or 
lulla:t 
Ohal 

i 
Hudrl 
del)li~ 

(( 

gun~ 

son :q 
bize ~ 

rakm 
il 

dan r; 

a 
vayet 
annes; 
z1d1r.>> 

il 
gore 1 

it 
Ietti I! 
basiti 

irJ 
tine g( 

. «i 
cekler. 



Bakara, 275) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSIR! 1067 

korunun civarmda hayvanlanm otlatan ~oban gibi. Hayvanlar oraya 
dalabilir.,> 

Si.inen kitaplarmda Hasan ibn Ali (r.a.) den rivayet edildigine go-
re Rasiilullah (s.a.) : 

«Seni §i.iphelendireni b1rak, §i.iphelendirmeyene bak» buyurmu§tur. 
Ba§ka bir hadis-i §erif'te de §oyle buyurulur: 
<<Giinah, kalpte iz b1rakan, gonli.in tereddi.it ettigi ve insanlarm 

muttali' olmasmdan ho§lanmad1g1 §eylerdir.n . 
Bir rivayette de : ((insanlar sana fetva verseler dahi kalbinden tet

va iste.» buyurulmu§tur. 
Sevri'nin ... ibn Abbas'tan rivayet ettigine g()re o §oyle demi§tir : 

Rasulullah (s.a.) a nazi! olanlarm sonuncusu faiz ayetidir. 
Bu hadisi Buhari, Ka'bisa'dan rivayet...etmi§tir. 
Ahmed der ki: Yahya'mn ... Said ibn Mi.iseyyeb'deii rivayetine go

re Orner ~oyle demi§tir: Faiz ayeti son nazil olan ayetlerdendir. Rasu
lullah (s.a.) bize bu ayeti tefsir etmeden once vefat buyurmu§lardu. 
0 halde faizi ve §Upheli olan §eyleri terkediniz. 

ibn Mace ve ibn Merduyeh'in degi§ik bit tarikla ve Ebu Said el
Hudri'den rivayet ettikleri bir hadis-i §erif'te Ebu Said el-Hudri §Oyle 
dei,Ili§tir : Orner ibn Hat tab bize hutb_e okudu ve §6yle dedi : 

<<Size uygun gibi gelen ~eyleri belki size yasaklayabilir ve size uy
gun gibi gelmeyen baz1 §eyleri de size eniredebilirim. Kur'an-1 Kerim'in 
son nazi! olan ayetlerinden biri de faiz ayetidir. RasUlullah (s.a.) onu 
bize a~1klamadan vefat buyurmu§lardir; siz~ §Upheli gelen §eyleri bl
rakm ve §i.ipheli gelmeyen §eyleri alm.» 

ibn Mace Amr ibn Ali es-suyrafi kanahyla ... Abdullah ibn Mes'ud' 
. dan rivayet eder ki Rasulullah (s.a.) : 

<<Faiz yetmi§i.i~ ~e§ittir.» buyurmu§lardlr. 
Hakim de Mi.istedrek'inde kendi isnad1 ile bu hadisin benzerini ri

vayet etmi§ ve §U ilaveyi de zikretmi§tir: <<Bunun en hafifi, ki§inin 
annesi ile zina etmesidir ve faizin en §iddetlisi mi.isli.iman ki§inin Ir
Zldlr.» 

ibn Mace hadisi rivayetten sonra : <<Buhari ve Mi.islim'in §artlarma 
gore bu hadis sahihtir, fakat onlar tahri~ etmemi§lerdl.r, deml§tir. 

. ibn Mace der ki, Abdullah ibn Said ... Ebu Hiireyre (r.a.) den nak-
letti ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: ((Faiz yetmi§ ~e§ittir, en 
basiti ki§inin annesi ile evlenmesidir.>J 

imam Ahmed der ki: Bize Hi.i§eym'in ... Ebu Hi.ireyre'den rivaye
tine gore Rasulullah {s.a.) §oyle buyurmu§lardir: 

· <<in.sanlarm i.izerine oyle bir zaman gelecek ki o gi.inde faiz yiye
cekler.» Birisi ((Bi.iti.in insanlar mi?» diye sordu. Cevap olarak §Oyle 
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buyurdular: ((Onlardan faiz yemeyene (hi~ olmazsa) tozu bula§acak
tlr.l> 

Bu hadisi Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace degl§ik bir §ekilde ve 
degi§ik bir isnad ile rivayet etmi§lerdir. 

Harama goturen yollann haram kllmmas1 da bu kabilden olup 
buna ornek olarak imam Ahmed'in rivayet etmi§ oldugu §U hadi.s-i 
§erif'i buraya allyoruz : 

Bize Ebu Muaviye ... Ai§e'den rivayet etti ki, o §Oyle demi§tir: Ba
kara suresinin sonlarmda faiz ayeti nazil olunca Rasulullah (8:6.) 
mescide ~1karak bunlan okudu ve i~ki ticaretini haram k1ldl. 

Bu hadisi Tirmizi'nin haricinde. bir cemaat tahrl~ etmi§tir. 
( ........................ ) 
Bu hadis hakkmda konu§an imamlardan baZ1Sl §oyle deml§lerdir: 

Faiz ve faize giden yollar haram k1lmmca i~ki ve i~kiye sebep olan 
i~ki ticareti de haram k1lmrm§t1r. 

Uzerinde ittifak edilmi§ olan blr hadis-1 §erif'te RasUlullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§lardlr : 

<<Allah Yahudilere la'net etsin; it; yag1 kendilerine haram kllmd1 
da onu eriterek yagm1 ~1kard1lar ve satarak parasrm yedller.1> 

Rasillullah (s.a.) m : ((Allah faiz yiyen ve yedirene, ona §lhid ola
na ve y&.tana la'net etsin.» sozu daha once (Bakara, 230) ayet-i kerime' 
sinin tefsirinde ge~mi§ idi. Bu konuda diyo:flar ki : Boyle bir ahde §A
hid olunmaz ve yaz1lmaz; §U kadar var ki §er'i bir akid §eklinde go~terilir 
ve i~erdigi §ey fasit olursa, ~bu durumda mA.nasma l'tibar edillr, §ekline 
degil. <;unku ameller niyetlere g()redir. Sahib bir hadis-i §erif'te : ((Allah 
Teall sizin §ekillerinize ve mallanmza degil, kalblerinize ve amellerini
ze bakar,» buyurulmu§tur. 

:ibn Tey:miye Tahlilin (hullenin) ibtlli konusunda bir kitap yaz
ml§ olup bu kitabta batlla goturen vesilelerin all§kanhk haline getiril
mesinin yasakland1gm1 a~1klam1§tlr. (Allah'm rahmeti onun \.istune 
olsun) 
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277 - !man edip salih amel i~leyenlerin, namaz In
lip zekat verenlerin Rablan katinda mukafatlan varcilr. 
Onlar i~in korku yoktur ve iiziilecek de degillerdir. 

Faiz Belast 

Allah Te!la bu ayet-i kerime'lerde faizi mahvedecegini; ya sahibi
riin elinden tamamiyle giderecegini, ya da mahmn bereketinden mah
rum k1larak ondan faydalanmayacagm1, dunyada yok ederek yapt1~ 
i§ten dolay1 k1yamet gununde azaba du~ar kllacagm1 haber vermekte
dir. Nitekim ba§ka ayet-i kerime'lerde de Allah Teala §6yle buyurmakta
dlr : ((De ki : Murdarm ~;oklugu hO§unuza gitse de; murdarla temiz bir 
olmaz.>> (Maide, 100), ((Murdan birbiri tistune koyup topunu birden 
Ylgsm da cehenneme atsm diye ... >> (Enfal, 37), ((insanlann maHan i~in
de artsm diye verdiginiz faiz Allah katmda artmaz.>> (Rum, 39) 

((Allah, faizi mahveder ... n ayet-1 kerime'si hakkmda ibn Cerir §6y
le demektedir : Bu ayet~i kerime Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet edi
len ve : ((Ne kadar artsa da faizin sonu azhktlr.» hadis-i §erif'inin bir 
benzeridir. Ve bu hadis-i §erif'i imam Ahmed Mtisned'inde Haccac tarik1 
ile ibn Mes'ud'dan, o da Rasulullah _ (s.a.) dari rivayet etmi.~lerdir. 

Hadisin ibn Mace tarafmdan ve Abbas ibn Ca'fer tarik1 ile ibn 
Mes'ud'dan rivayeti ise §oyledir : <<M!lhm faiz He ~ogaltan hi~ kimse 
yoktur ki sonu azhk (fakirlik) olmasih.>> Bu, ki§inin arzusunun ztddl 
He muameleye ma'ruz kalmast kabilindendir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ha§im ogulllannm kolesi Ebu Said'in ... 
Osman'm kolesi Ferruh'dan rivayetine gore mu'minlerin emiri Hz. 
Orner, bir gun mescidden 91kt1gmda yaYllffii§ yiyecekler g6rdu ve : Bu 
yiyecekler nedir? diye sordu. Bize · getirilmi§ yiyecektir, denilince : Al
lah bunlan ve bunlan getirenleri mubarek kllsm (bereketlendirsin) 
dedi. ·Ey mu'minlerin emiri bu, ihtikar edilmi§ maldtr, denilince Orner 
bunlan kimin ihtikar ettigini sordu. Etrafmdakiler : Osman'm kolesl 
Ferruh ve Omer'in kolesi falanca, dediler. Orner her ikisini de 9ag1rtip : 
Sizi muslumanlarm yiyecegini ihtikar etmeye sevkeden nedir? diye sor
du. Onlar : Ey mu'm111lerin emiri, biz bunlan mallanm1zla satm ahp 
sattyoruz, diye cevap verdiler. Orner : ((Rasulullah (s.a .) m : ((Kim mus-

· liimanlara kar§I onlarm yiyeceklerini ihtikar ederse Allah onlann ba
§ma ya iflas ya da cuzzam verir.>> buyurduklanm i§ittim.n deyince Fer- ' 
ruh : Allah'a ve sana and veririm ki ebediyyen bu yiyecege donmeyece
gim, dedi. Omer'in kolesi ise : Biz bunlan kendi mallanm1zla satm 
ahp, satlyoruz, dedi. (ve aldtrmadt) Ebu Yahya: Omer'in kolesini ciiz
zamh olarak gordum, der. 
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Hadisi de~i§ik bir laf1zla ve de~i§ik bir sened ile .i:bn Mace de riva
yet etmi§tir. 

Allah Teala'nm « ... Sadakalan arttmr.» kavli hakkmda Buhari der 
ki : Bize Abdullah ibn Kesir'in ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore Ra
sftlullah (s.a.) §oyle buyurmuslard1r: 

«Kim temiz kazan~tan bir denk hurma tasadduk ederse -zaten 
Allah ancak temiz olam kabul eder- Allah onu eliyle (sa~ eliyle) ka
bul buyurur ve nas1l ki sizden birisi taytm da~ gibi oluncaya kadar ye
ti§tirip, biiyiitiirse Allah Teala da bu sadakayt sahibi i9in biiyiitiir (art
tlnr) .» 

Hadisi Buhari kitab'iiz-Zekat'ta rivayet etmi§, aynca kitab'iit-Tev
hid'de de~i§ik bir sened ile hadisin bir benzerini zikretmi§tir. 

Hadis Miislim tarafmdan da zekat konusunda de~i§ik ·bir senedle 
rivayet edilmi§tir. 

Buhari bu hadis-i §erif'i Miislim ibn Ebu Meryem, Zeyd ibn Eslem 
. ve Suheyl tariklanyla rivayet etmi§ ve Miislim ibn Ebu Meryem riva
yetini sadece Buhari alml§tlr . .Zeyd ibn Eslem ve Suheyl tarik1yla riva
yet edilen hadis Miislim'de de vard1r. 

Hadisi Buhari bir de Verka tarik1 ile ylne Ebu Hureyre'den rivayet 
etmi§tir. Bu §ekliyle hadis, H8.f1z Ebu Bekr el-Beyhaki tarafmdan Mils
ned olarak rivayet edilml§tir. 

Beyhaki'nin rivayetine gore hadisin Iafz1 §oyledir: 
((Kim temiz bir kazan9tan bir denk hurma tasadduk ederse -ki 

Allah'a sadece temiz olanlar yukselir- Allah Teala bu sadakay1 sait 
eliyle kabul eder ise sizden birislnin taym1 uhud (dag1) gibi oluncaya 
kadar yeti§tirip buyutmesi glbi Allah Teala da bu sadakayt sahibi 
i9in buyilltur (arttmr.) » 

Bu hadis-i §erif'i Miislim, Tirmizi ve Nesei birlikte Kuteybe ta
rlklyle 'Said'den rivayet etmi§lerdir. 

Hadisi Malik'in rivayeti ile Ebu Hureyre'den Nesei de tahri9 et
mi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Amr ibn Abdullah'm ... Ebu Hurey
re'den rlvayetine gore Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardlr: 

«Allah Teala sadakayt kabul buyurup sag eliyle allr ve sizden bi
rinin taytm yeti§tirip buyuttugu gibi bu sadakayt sahibi i9in arttmr. 
0 kadar ki bir lokma uhud (dag1) gibi olur.» Bunun Allah'm kitA.-
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bmdaki tasdiki : <<Allah, faizi mahveder, sadakalan artt1nr.>> .ayet-i ke
rime'sidir. 

Hadisi imam Ahmed de Veki'den rivayet etmi§tir. Bu hadis Veki'
in tefsirinde yeralmaktadir. 

Hadisi Ebu Ktireyb kanahyla Veki'den rivayet eden Tirmizi bu 
hadisin <<Hasen, sahih» oldugunu soylemi§tir. 

Hadisi Tirmizi, Abbad ibn Mansur kanahyla; imam Ahmed ise 
Halef ibn el-Velid kanahyla ... Kas1m'dan rivayet.etmi§lerdir. 

ibn Cerir'in ·Muhammed ibn Abdiilmelik ibn ishak kanallyla ... 
Ebu Htireyre'den rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurJ:I\U§tur: 
((Kul, temiz (kazan~tan) tasadduk ettiginde Allah Teala onun sada
kasmi kabul buyurur, onu sag eliyle ahp sizden birinin taym1 veya 
buzagiSim buyuttugu gibi btiyutup arttmr. Ki§i bir lokma sadaka ve
rir de bu Allah'm indinde Uhud (dag1) gibi oluncaya kadar artar. Ta
sadduk ediniz.» Hadisi imam Ahmed de Abdurrezzak kanahyla riva
yet etmi§tir. Bu rivayet garib ve fakat isnad1 s1hhatli bir kanaldan 
olmakla birlikte lafzmda tutars1zhklar vard1r. Mahfuz olam biraz once 
verdigimiz ibn Cerir rivayetidir. 

imam Ahmed'in Abdiissamed kanahyla ... Mti'minlerin annesi Hz. 
Ai§e'den rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) §oyle bUyurmu§tur : <<Al
lah Teala sizden birisi ic;in (tasadduk etmi§ oldugu) bir hurma ve lok
mayi sizden birinin tay1m veya buzag1s1m btiytitmesi gibi btiytittip 
arttinr da, sonunda Uhud kadar olur.» Hadisi bu kanaldan sadece 
imam Ahmed rivayet etmi§tir. 

Bezzar der ki: Bize Yahya ibn Mualla ibn Mansur'un ... Hz. Ai§e'
den; Dahhak ibn Osman'm Ebu Htireyre'den, onlarm da Hz. Peygam
·ber (s.a.) den rivayetlerine gore o, §oyle buyurmu§tur: ((Muhakkak ki 
ki§i temiz kazanc;tan bir sadaka verdiginde -ki zaten Allah ancak 
temizi kabul buyurur- Rahman onu sag eliyle kar§Ilayip kabul bu
yurur ve sizden birinin taym1 veya c;ocugunu -veya buzag1s1m de
mi§tir-:- btiytitttigti gibi btiytittip arttmr.» Hadisi rivayetten sonra 
Bezzar: Hadisi Yahya ibn Said'den, o da Amre'den ... §eklinde blr 
isnadla Ebu Uveys'ten ba§kasmm rivay~t ettigini bilmiyoruz, der. 

Allah Teala : ((Ve Allah hic;bir gtinahkar kafiri sevmez.» buyurur 
ki 0, kalbi ktiftir dolu, soz ve i§lerinde gtinahk~r olanlan sevmez. Aye
tin bu §ekilde bitirilmesinin bir mtinasebeti olmahd1r ki, §oyledir : 
Faizci Allah'm kendisi ic;in ay1rm1§ oldugu helal (kazanc) a raz1 ol
maz, kendisi ic;in me§rU' kihnmi§ olan mtibah kazanc;la yetinmez; ak
sine insanlarm mallanm batll yollarla, c;irkin kazanc; c;e§itleriyle ye
meye ugra§lr. 0; ic;inde bulundugu nimeti inkAr edendir. insanlann 
mallanm bat11 yollarla yemesiyle zalim ve gtinahkard1r. 

Allah Teala bundan sonra Rablarma iman eden, ~mirlerine itaat 
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eden, O'na §iikiirlerini eda eden, namaz k1lmak ve zekat vermekle 
yaratiklanna iyilik edenleri over ve onlara haz1rlad1gt §erefi haber ve
rir. Onlar k1yamet giiniiniin zorluklanna ve me§akkatlerine kar§I em
niyet i9indedirler. 0, §oyle buyurur; ((iman edip salih amel i§leyen
lerin, namaz k1llp zekat verenlerin Rablan katmda miikatatlan var
rhr. Onlar i9in korku yoktur ve iiziilecek de degillerdir.n 
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278 - Ey iman edenler; Allah'tan korkun. Eger mu'
rrJnlerden iseniz, faizden kalan1 b1ralnn. 

279- Boyle yapmazsan1z, bunun Allah'a ve peygam
bere kar~1 bir barb oldugunu bilin. Sayet tevbe ederse
niz, sermayeniz sizindir. Hem haks1zhk yapmam1~. hem 
de haks1zhga ugratilmam1~ olursunuz. 

280 - Bor<;lu darda ise, kolayhga kadar beklemeli
dir. Eger bilirseniz, sadaka olarak bagi1jlamaniz sizin ic;;in 
daha hayirhdir . . 

281 - Hem oyle bir gi.inden sak1n1n ki, o giin Allah'a 
donduruleceksiniz. Sonra herkese kazand1g1 tamamiyle 
odenecek; onlara haksizhk edilmeyecektir. 

Faiz ve lman 

Allah Teala mii'min kullanm, ilahi gazaba yakla§tlran ve Al
lah'm nzasmdan uzakla§tlran §eyleri yasaklaytp kendisinden kork
malanm ogiitliiyor ve : 11Ey iman edenler; Allah'tan korkun (yaptJ
gmiz her i§te onu g()zetin. Allah'm ali§-veri§i helal kilmas1, faizi ha
ram kilmasi vs. sizin i~in koymu§ oldugu kanunlara inanan) mii'min
lerden iseniz, . faizden kalam b1rakm)) ana paramzm iizerindeki faz
lahklari terkedin, almaytn. 
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Zeyd ibn Eslem, ibn Ctiteyc, Mukatil ibn Hayyfm ve Stiddi'nin 
anlattlgma gore bu ayet-i kerime cahiliye devrinde iken aralarmda 
faiz bulunan Sakif kabilesinden Amr ibn Umeyr ogullan ile Mah
zum ogullan kabilesinden Mugire ogullan hakkmda nazi! olmu§tur. 
islam gelince bu kabileler mtisltiman oldular. Sakif kabilesi cahiliye 
devrindeki faiz alacaklanm almak istedi. Aralannda da mti§avere 
eden Mugire ogullan islami devrede kazandiklarmdan ve mtisliiman 
olduklari i~in faizi vermeyeceklerini soylediler. Bunun iizerine Rasu
lullah (s.a.) m Mekke valisi Attab ibn Useyd konuyu Rasulullah (s.a.) 
a Hetti ve bu ayet-i kerime nazil oldu. RasUlullah (s.a.) da valisine : 
((Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Eger mti'minlerden iseniz faiz
den kalam b1rakm. Boyle yapmazsamz onun Allah'a ve peygambere 
kar§I bir barb oldugunu bilin ... » diye yazd1. Onlar da : Allah'a tevbe 
ediyor ve kalan faizleri terkediyoruz, diyerek hepsi faiz alacaklamn 
b1rakt1lar. 

Bu, tehditten sonra faiz ahp vermeye devam eden kimseler i~in 
yeni bir §iddetli tehdid ve kuvvetli bir vaid'dir. 

Rabia ibn Kiilsum kanahyla .. . ibn Abbas'tan rivayet edildigine 
gore o : ((K1yfunet giinii faiz yiyen kimseye : Sava§ i~in silahmi al, 
denilecek)) demi§ som·a : uBoyle yapmazsamz, bunun Allah'a ve Pey
gamber'e kar§l bir harb oldugunu bilinn ayetini okumu§tur. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ((Boyle yapmazsamz 
bunun Allah'a ve Peygamber'e kar§I bir barb oldugunu bilin.n ayet-i 
kerime'si hakkmda §oyle demi§tir : 

Kim faize devam eder ve b1rakmazsa mtisl_timanlarm imammm 
onu tevbeye davet etme hakk1 vard1r. B1rak1rsa ne ala, yoksa boynu_ 
vurulur. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ali ibn Hiiseyin ... Hasan ve ibn Si
rin'in §oyle dediklerini rivayet etti : Allah'a yemin olsun ki sarraflar 
faiz yiyicilerdir ve onlai· Allah ve Rasuliine harb ilan etmi§lerdir. eya, 
yet insanlann ba§mda adaletli bir imam olsayd1 onlan tevbe etmeyc 
davet ederdi. Tevbe ederlerse ne ala, degilse onlar hakkmda silah1 or
taya koyard1. 

Katade der ki : Allah onlan i§ittikleri gibi Oldtirme ile tehdid et
mi§ ve nereye giderlerse gitsinler onlan bayag1 ve adi kilmi§tlr. Ah§
veri§lerinizi faizle kan§tlrmaktan sakmm1z. Allah helali geni§letmi§ 
ve temiz ktlmi§tlr. Hic;bir darllk sizi bu giinaha itmesin. 

Katade'nin bu sozii ibn Ebu Hatim tarafmdan rivayet edilmi§tlr. 
( .... .. ...... ...... .... .. ) 
Siiheyli der ki : Yine bun~n i~in mti'minlerin annesi Hz. Ai§e, 

va'deli olarak satllan bir maim va'desi dolmadan daha dii&i.ik bir fi
yatla geri ahnmas1 meselesinde, Zeyd ibn Erkam'm ca.riyesi Ummi.i 

Tefsi r . C. 1II - F. G!l 
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Mahabbe'ye: «Tevbe• etmemesi halinde Rasulullah (s.a.) ile birlikte 
yapmi§ oldugu . cihad1 bo§a gitmi§tir.>> demi§ ve cihadi tizellikle zik
retmi§tir. Qiinku bu, «Bunun Allah'a ve Peygambere kal'§I bir harb 
oldugunu bilin.>> ayet-i kerime'sinin Zlddidir. 

,( ............... .. .. .. ...... ) 
Hadisin ibn Cerir tarafmdan ve Muhammed ibn Abdiilmelik ibn 

ishak tarikiyla Ebu Hiireyre'den rivayeti §oyledir: 
«Kul teiniz kazan~tan tasaddukta bulundugunda Allah Teala bunu 

kabul buyurur ve sag eliyle alarak sizden birinin tayim ya da danasm1 
biiyiittiigii gibi buyiitiip artmr. Bir adam bir lokma tasaddukta bulun
dugunda bu sadaka Allah'm elinde -ya da avucunda- Uhud da~ gibi 
oluncaya kadar artar. Tasaddukta bulununuz. JJ 

Hadisi imam Ahmed,-Abdiirrezzak'dan rivayet etmi§se de bu ta-· 
rik garib, fakat isnad1 sahihtir. Ancak lafz1 garibtir. MahfUz olan 
daha once ge~:;en §eklidir. Keza hadis mii'minlerin annesi Hz. Ai§e'
den de rivayet edilmi§ olup imam Ahmed'in Abdiissamed tariktyla 
naklettigi hadis-i bu §ekliyle sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 

(_ .... .......... ... ... ... ) 
Allah Teala : «Ve Allah, hi~:;bir gunahkar kafiri (kalbi kiifiir dolu, 

sozii ve i§iyle giinahkan) sevmez.>> buyururyor. Ayet-i kerime'yi boyle 
bir SlfaUa bitirmenin bir miinasebeti olsa gerektir ki 0 da §Oyle a«:;lk
lanabilir : 

Faizcilik yapan ki§i Allah'm kendisi i«:;in helalden ayird1g1 paya . 
raz1 olmuyor, Allah'm kendisi i~:;in koydugu ve me§ru klld1g1 yollar
dan mubah kazan~:;la yetinmiyor; bilakis insanlann mallanm batll 
yollarla, ce§itli . ~irkin kazan~larla yemeye cah§lyor. 0, i~:;inde bulun
dugu nimeti inkar etmektedir. Zalimdir, insanlarm mallanm bat'll 
yollarla yediginden dolay1 da giinahkard1r. 

Bundan sonra Allah Teala, .Rablarma inanan, Allah'm emrine 
itaat eden, §iikriinii eda eden, namaz1 dogruca k1lmak, zeka.t vermek 
suretiyle Allah'm yarahklarma iyilikte bulunan kullanm medhede- . 
rek, onlarm k1yamet gununde / giic durumlardan emin olduklanm, 
kendilerine §erefler haZirlad1klanm haber vererek §Oyle buyurur : 
«lman edip, salih amel i§leyenlerin, namaz k1llp zekAt verenlerin Rab
lan katmda mukafatlan vard1r. Onlar i«:;in korku yoktur ve iiziile
cek de degillerdir. >> 

Bu mana bir ~:;oklan tarafmdan zikr.edilmekle birlikte bu soziin 
Hz. Ai§e'ye isnad1 zayiftlr. 

Sonra Allah Teala §oyle buyurur : «f}ayet tevbe eder.seniz, serma
yeniz sizindir. Hem (fazla olam almama:k su~etiyle) haks1zhk yap
ma.llll§, hem de (ana paran1z1 b1rakmamak,. verdiginizi fazla . ve nok
san olmaksiZin almak suretiyle) haks1zhga ugratllmaml§ olursunuz.>> 

Bak 

m. 
yet 
du 

pal 
rna 
rna 

mi: 

da: 
i~:;i: 

bOJ 
ise 
rin 
da 

ve 
bu 

· nu 

rif 

cAl 
(s. 

de 
ko 

0 

na 
sa1 
se1 
on 
li 
le 



Bakara, 27R-281) HADISLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRt 1075 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Huseyn ibn i§kab'
m... Stileyman ibn Amr ibn el-Ahvas'dan onun da babasmdan riva
yetinde o §Oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) veda haccmda hutbe oku
du ve §Oyle buyurdu : 

«Dikkat ediniz cahiliye devrindeki butun faizler kaldmlmt§br. Ana 
paralarm1z ise sizindir. Haks1zbk yapmaz ve haks1zbga da ugratil
mazsmiz. Kaldmlan ilk faiz Abdtilmuttalib oglu Abbas'm faizidir. Ta
mami kaldmlmi§tlr.)) 

Bu hadisin bir benzeri ibn Merduyeh tarafmdan da rivayet edil
mi§tir. 

Allah Teala : ''Bor~lu darda ise, kolaybga (eli geni§leyinceye) ka
dar beklemelidir. Eger bilirseniz, sadaka olarak bagi§lamamz sizin 
i~in daha hayulldir.)) buyurmak suretiyle elinin dar olmas1 sebebiyle 
borcunu odemeyen kimselere kar§I sabr1 emrederek: ''Bor~lu darda 
ise kolayhga kadar beklemelidir.>> buyuruyor. Halbuki cahiliye dev
rindekiler borcun vakti geldiginde bor~luya : Ya borcunu Odersin, ya 
da art1r1rsm, derlerdi. 

Sonra Allah Terda borcu bngi§lamaya davetle buna kar§I hay1r 
ve sevab1 va'd ederek: «Eger bilirseniz (ana paramz1 da tamam1yla 
b1rakarak bor~ludan istememek suretiyle) sadaka olarak bagi§lama

. mz sizin i~in daha hayulldlr.)) ·buyurmmjtur. 
Bu konuda Rasulullah (s.a.) dan muhtelif tariklardan hadis-i §e

rif'ler rivayet edilmi§tir. 
Taberani der ki : Bize Abdullah ibn Muhammed ibn ~uayb el-Mer

cani'nin ... Ebu Umame Es'ad :tbn Ztira~'den rivayetinde Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§lardir : 

<1Kim Allah'm golgesinden b~ka hi~bir golgen~n olmadtgl gun
de Allah'm kendisini golgelendirmesini isterse darda olan bor~lusuna 
kolayllk gostersin, ya da alacagmdan vazge~iversin.)) 

imam Anmed der ki: Bize Affan'm ... Btireyde'den rivayetine gore 
o §Oyle demJ.:itir: Bir keresinde Rasulullah (s.a.) m: ((Kim darda cla
na mtihlet verirse onun i~in her bir gtin kai'§lh~nda onun iki misli 
sadaka sevabt vardtr.)) buyurduklanm i§ittim ve: Ey Allah'm RasUlu, 
senin : 11Kim darda olana muhlet verirse ona her bir gtin kai'§thgmda 
onun bir misli sadaka sevabt va;:dtr.>, buyurdugunu; sonra da <1iki mis- . 
li sevab1 vard1v, buyurdugunu i§ittim, dedim. Rasulullah (s.a.) §Oy
le buyurdular : 

<10nun i~in, borcun va'desi gelmeden once herbir gun i~in onun 
bir misli sadaka sevab1 vardtr. Borcun va'desi gelip de muhlet verdi
ginde g~en herbir gtin kai'§Ih~nda onun iki misli sadaka sevab1 var
dlr.)) 

tmam Ahmed der ki: Bize Hammad tbn Seleme'nin ... Muham-
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med ibn Ka'b el-Kurazi'den rivayet ettigine gore Ebu Katade Haris 
ibn Rib'i el-Ansari'nin bir adamdan alacag1 vard1. Alacagm1 istemek 
iizere gittiginde, adam kendisinden gizlenirdi. Bir gun gittiginde ev
den bir c;:ocuk C,:Iktl ve o da borc;:lusunu c;:ocuktan sordu. <;ocuk: Evet, 
o evdedir, bulamac; yiyor, diye cevap verdi. Ebu Katade ona seslenerek : 
Ey falan, C,:Ik, senin burada oldugunu haber ald1m, dedi. Adam <;1k1p 
gelince : Seni benden gizleyen nedir? diye sordu. Adam: Ben dardaYim 
ve yanunda hic;:bir §ey yok, diye cevap verdi. Ebu Katade :Allah ic;in 
soyle, sen darda m1sm? diye sordu. Adam da evet deyince, Ebu Katade 
aglad1, sonra §6yle dedi : RasCllullah (s.a .) m §Oyle dedigini i§ittim : 

((Kim borc;:lusuna muhlet verir ya da borcunu siliverirse k1yamet 
gunii ar§'m golgesinde golgelenir. » 

Hadisi Miislim Sahih'inde rivayet etmi§tir. 
Hat1z Ebu Ya'la el-Mavs11i der ki : Bize Ahmed ibn imr{m'm ... 

Huzeyfe ibn Yeman'dan rivayet ettigine gore Rasulullah (s.a.) §6yle 
buyurmu§lardlr : 

((K1yamet giinu Allah Teala'ya kullarmdan birisi getirilir. Allah 
Teala : ~<Dunyada benim ic;:in ne yaptm?» diye sorar. 0 kul: {(Ey Rab
bim, dunyada iken senin nzam umabilecegim zerre ag1rhgmca bir§ey 
yapmadnn. » der ve bunu iit; kere tekrarlar. Sonunda da §Oyle der: 
HEy Rabbnn, sen bana fazla mal vermi§tin ve ben insanlarla ah§-ve
ri§ ederdim. Musamahah olmak benim huylanmdandL Eli bol olana 
kolayhk gosterir, darda olana muhlet verir, borcunu ertelerdim.l) Allah 
Teala da o kuluna §Oyle buyurur : ((Ben elbette kolayla§tlrmaya daha 
laYJglm, gir cennete. 11 

Hadisi Buhari, Muslim, ibn Mace degi§ik tariklardan ve Huzey
fe'den rivayet etmi§lerdir. Buhari'nin lafz1 ise Ebu Hureyre'den riva
yete gore §oyledir : 

«Tacirin birisi insanlara va'deli mal verirdi. Darda olan birini 
gordugu zaman yanmda c;:ah§anlara: «Onu bagi§laYJn; umulur ki Al
lah da bizi bagi§larn derdi ve Allah onu bagi§ladu' 

Hakim Mustedrek'inde der ki : Bize Ebu Abdullah Muhammed 
Ibn Ya'k l.1b'un .. . Sehl ibn Hanif'den rivayet ettigine gore Rasulullah 
(s.a.) §Oyle buyurmu§lardlr : 

<• Kim Allah yolunda sava§an bir mucahide, ya da gaziye, ya da 
darllk ic;indeki bir borc;luya, efendisine belli bir miktar para bdemek 
~artiyla kolelikten azad edilmek uzere efendisiyle anla§ml§ olan ko
leye yarchm ederse Alla h Teala sadece kendi golgesinin oldugu bir gun
de onu kencli golgesinde golgelendirir. l) 

Daha sonra Hakim: (( isnad1 sahihtir, Buhari ve Miislim bu hadi
si ta hri<; etmemi§lerdir .11 der. 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ubeyd'in ... ibn Orner'-
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den rivayet ettigine gore, Raslllullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardu : 
((Kim dualarma icabet edilmesini ve s1kmtllanmn gitmesini ar

zularsa s1kmt1da olan birini ferahhga kavu§tursun.>> 
Bu hadisi sadece imam Ahmed tahrir; etmi§tir. 
imam Ahmed der ki : Bize Abdullah ibn Yezid'in... ibn Abbas'

tan rivayet ettigine gore o §oyle demi§tir : Rasulullah (s.a.) eliyle §oy
le yaparak - Abdurrahman eliyle yeri iqaret etti- mescide ~1kt1 ve 
§oyle buyurdu : 

«Kim darda olan birine borcu it;in miihlet verir, ya da alacagm
dan vazget;erse Allah Teala onu cehennem ate§inden korur. Dikkat 
ediniz cennet i§i sarp bir tepedeki ta~ gibidir. Rasulullah (s.a.) bunu 
tit; kerre tekrarladl. <<Cehennem i&i ise ovada, diiz yerdeki kolay bir i§
tir. Mutlu ki§i kendini fitnelerden koruyan ki§idir. Kulun gizledigi, 
yuttugu ofke yudumundan Allah'a daha sevimli gelen ba§ka bir yu
dum yoktur. Kul, Allah i~in Ofkesini yuttugunda Allah onun karmm 
imanla doldurur.>> 

Bu hadisi sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 
Hadisin ba§ka bir tariktan rivayeti ise §oyledir : 
Taberani der ki : Bize Ahmed ibn Muhammed el-Burani'nin ... ibn 

Abbas'tan rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§lardlr: 
((Kim eli bolla§mcaya kadar darda· olan birine borcu i~in miihlet ve
rirse, Allah Teala ona gtinahlan i~in tevbe edinceye kadar mtihlet 
verir.>> 

Sonra Allah Teala kullanna nasihatta bulunarak, diinyanm sona 
erecegini, ondaki her §eyin ve mallann yok olacagm1, ahiretin gele
cegini, kendisine dontileceg;ini, i§ledikleri yiiziinden yarat1klanm hesa
ba ~ekecegini, haytr ya da ~er olarak kazanchklan mukabilinde on
Ian cezaland1racagmt hattrlatlp azabmctan sakmchrarak §6yle buyu
ruyor : <•Hem oyle bir gtinden sakmm ki, o gun Allah'a dondtiriile
cek.siniz. Sonra herkese kazand1g1 tamfumyla Odenecektir. Onlara ha!k
Slzhk edilmiyecektir.l> 

Rivayet edildigine gore bu ayet, Kur'an'dan son nazll olan ayet-
tir. 

ibn Lehia ... Said ibn Ctibeyr'in : <•Btittintiyle Kur'an'dan son na
zi! olan ((Hem oyle bir gtinden sakmm 1\:i, o gun Allah'a dondtiriile
cek.siniz. Sonra herkese kazand1g1 tamamiyle 6denecek. Onlara hak
sizhk edllmeyecektir.'> ayetidir. Bu ayetin ntizuliinden sonra Allah Ra
sulti 9 gece ya§amt§ ve Rebiiilevvel aymdan iki gece ge~mil? iken -Re
bitilevvel'in ti~tincii giinii oluyor-- bir pazartesi gtinti vefat etmi~tir.1> 
dedigini rivayet etmi&tir. 

Bu hadisi ibn Ebu Hatim de rivayet etmi!?tir. 
( ....... .. ...... ..... .... ) 
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Sevri'nin ... ibn Ab'bas'tan rivayetine gt>re bu ayet-i kerime'nin 
niizuHi ile Rasulullah (s.a.) m vefat1 arasmda 31 giin vardlr. 

( ........................ ) 
ibn Cureyc Rasulullah (s;a.) m bu ayetin nuzul\inden sonra do

kuz gece ya§adlgiiU, hastahgrmn cumartesi giinu ba§laYJp pazartesi 
giinii vefat ettigini rivayet etmi§tir. 

1ZAHI----

Tarihi Seyri l~inde Faiz AnlaYJIJI : 

Faizin tarihi seyrini Prof. E. ikbal Kure§i, gayet veciz olarak 
§oyle anlat1yor: 

<tEn eski tarihi ma'lumAt bize gasteriyor ki, ciddiyeti ile tanmml§ 
butiin miitefekkirler faiz almaYI kotiilemi§lerdir. Bunu st>ylerken de 
istihlak i~in ahnan Odun~lerde mevzuubahis faizin yasak edildigi il
kel cemiyetleri kasdetmedigimizi belirtmek isteriz. 

a) Eski Yunan'da Faiz: , 
Misal olarak eski Yunanhlan ele alahm. Faizli para Odiinc;leri Yu

nanlilarda yasaklamm§tl. Kendinden sonraki nesillere fikirleriyle hay
If te'sir etmi§ olan Aristo, faiz almay1 en a~r kelimelerle itham eden 
gorii§ler ileri surmii§t\ir. Aristo para}'l, yumurta vermeyen k1s1r bir 
tavuga benzetmektedir. Ona naza.ran paramn kullamlmasmdaki yega
ne gaye, degi§ toku§u kolayla§t1rmas1 ve insan arzu ve isteklerine en 
kuvvetli devA.y1 getirmesindendir. Yine ona gore bu durum, paranm 
en tabii gayesidir. BizAtihi para, ·bir kazanc; ve servet kaynag1 olarak 
kullamlamaz. Yani faiz suretiyle. arttmlnia yolunda gidilemez. Bu 
yoldan faizle kazanc; ve servet edinme, . para kazanma usullerinde en 
gayr-i tabU olam te§kil eder. Bir para ile diger bir para kazamlma
masl Aristo doktrininin esas1m te§kil eder. ~uras1 sarihtir ki faiz, 
ac;1kc;a bir adaletsizlik lronusudur. 1 KezA Platon da fadzi mahkum et
mi§ bulunmaktadu. 2 

b) Roma'da Faiz: 
Roma tmparatorlugunun ilk devirlerinde faiz men'edilmi§ti. Fakat 

imparatorlugun gitgide geni§lemesi ve tedricen tiiccAr tabakas1mn do
gumu iledir ki faiz de ortada giizukmeye ba§lami§tir. Bu arada sert 
ve kat'i bir §ekilde tatbik edilen faiz hadlerini tahdid edici hUkilin-

(1) Aristoteles, Politika, Kitap 1. bOliim 10. 
· (2) Platon, Kanunlar, Kitap V. 
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ler vaz'edilmi§tir. RQmahlar bo~lunun himayesi Zimrunda tarihte ilk 
kanun ve kaideleri vaz'etmi§ kimselerdir. 

c) Orta <;agda Faiz : 
Orta <;agda para Odtin~lerinden faiz Odenmesi, riba olarak isim

lendirilmi§ ve faiz §arb kanunlar ile kat'i ve sert bir §ekilde yasak
lannu§tlr. Hatta bu nevi yasaklan mahza dini dogmalar olarak . ka
bul ve ilan, giinliik hadiseler olarak anla§Ilmaya ba§lanml§tlr. Ciddi 
bir ara§tmc1 olan Profesor . Tewney de bu hadiseye i§aretle §oyle de
mektedir : <<Biitiin faiz meselelerini ve faaliyetlerini i~ine alan klymet
ler hierar§isinin bir kiSmlm t~kil eden iktisadi problemleri kendine 
konu edinen Ort~ Qag dii§iincesinin wnumi yap1sma M.kim olan §ey 
dini havad1r. Fakat herhangi bir kimse kalk1p, Orta <;ag miitefekkir
lerinin e§yamn mahiyeti iizerinde acaba sonraki nesillerin sahip ol
dugundan daha miikemmel bir bilgiye sahip olup olmad1klan haik
kmda bir sual sorabilir. 

Bu miinasebetle 8.§ag1da nakledecegimiz Lord · Keynes'in miilaha
zalan kayda deger mahiyyettedir. 0, Orta <;ag'da rastlanan rib! ya
sagi vak'asmm temelinde iktisadi saik ve sebeplerin de bulunduguna 
inanmaktad1r. <<Bir zamanlar ben, Orta <;ag kili;sesinin faiz hadlerine 
dair davram§Imn tamamen sa~ma ve para odiin~lerinden gelen gelir
leri, . faal ticaretten gelen gelirlerden aytrma gayesini giiden hesaph 
mtinaka§alann, cezvit papazlarmm bo§ bir nazariyeden kurtulu§ i~in 
pratik ~areler ara§tirmasi oldugu §eklinde bir inan~ t&§Iyordum. Fa
kat §imdi bu eski miinaka§alan; klasik teorinin tamamen birbirine 
karl§tlrmi§ oldugu §eyi, yani fa,iz haddi ile sermaye:nin marginal miies
siriyetini yekdi~erinden bitaraf ve ilmi bir §ekilde aytrmak i~in sa
mimi bir miinevver s1fatlyla okudum. Bugiin a~1k~a goriilmektedir 
kl; bu husftsu te'min i~in mezkur ilim adamlan, sermayenin margi
nal miiessiriyetini yiiksek, ister orf ve adet ve ister dini kanunlarla 
olsun faiz haddinin dii§iik tutuldugu ta'rifeleri miimktin. k1lan bir for
milliin bulunmas1 i~in gayret sarfetmekte idiler.>> 1 

· 13. asnn sonlarma dogru Kilise hakimiyetinin en yiiksek seviye
de oldugu bir s1rada faiz §artmm belirlenmesi kat'i ve sert bir §ekilde 
men'edilmi§tir. ~uras1 dikkati ~ekmektedir ki, arazi gayri menkulleri
nin kiralanmasmdan yahut kira akdine konu olabilen sair e§yamn ki
ralanmasmdan gelen gelirlere kar§~ Kil:ise ve J{ilise Hukuku menfi bir 
hiikiimde .bulunmami§tlr. . 

Biittin bu duruma ragmen 13. asnn sonralanndan itibaren Orto
doks Kilisesinin niifuz ve te'sirini epey azaltan !miller ortaya ~~k

rm:§tlr. Reformist grub, ba§lannda Luther ve Zwingly oldugu halde, 

(1) Keynes, J . M. Theory of Interest, Money and Employement, 351 - 352. · :~ 
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insan zafiyetini bti.sbti.tti.n arttlran faizli muamelelerin gayn me§rlllu
gu iizerinde mutabakata vard1Iar. Kilisenin zamania kuvvet ve niifu
zunu kaybetmesi ve sekiiler kuvvetlerin ortaya ~Ikmas1ylad1r ki, faizli 
Odiin<; muameleleri de miisaade ve tolerans kazanmaya ba§lami§tir. 
Bu uzla§tmci durum, Bacon'un §U sozlerinden kolayhkla anla§Ilmak
tadtr : 

<1insanlar ic;in odti.n<; alma veyahut da odiinc; vermenin zaruri bir 
ihtiya<; olmas1 ve yine insan denen mahlllkun kat! yiirekli olmas1 do
laytsiyla odiin<; vermeye yana§mamas1, ba§ka bir c;are olmamas1 hali 
ile birle§ince faize miisaade edilmesi bir mecburiyet halini almakta
dlr.)) Netice olarak da h1rs ve tema1 temsil eden kuvvetler ba§IbO§ kal
mt§ ve hadsiz hesabstz kotiiliikler zuhur etmi§tir. 

Ribadan farkll olarak faiz kelimesi, para odiinc;Ierinde nisbeten 
az bir faiz §artmt ifade ediyordu. Keza yine bu devirde faizin a'zami 
miktanm tesbit yolunda ad1mlar bile atllml§tlr. VIII. Henry'nin sal
tanati boyunca tesbit edilen a'zami faiz miktan ?'o 10 idi. Bu devrin 
calib-i dikkat simalanndan olallf Francis Bacon Sir Josiah Cheld ve 
Sir Thomas Clupper bizzat faiz odenmesine ,kar§I olmaktan ziyade 
yiiksek hadlerde odenen faiz §artma kar§l idiler. 
.i Uzun seneler boyunca insan cinsinin ha§inlik ve bencillige daya
nan temayti.lleri, din kuvveti sayesinde baskt ve fren altmda tutulabil
mi§tir . . Halihaz1rda kilisenin kuvvet ve kudretinde zamanla husule ge
len azalma ve bencil hislerin kilisenin kuvvetli tazyiki altmdan kur.
tulmasi neticesi, halk da kendi devirlerinde, hakim olan istikamet
lerde olmak iizere bu bencH ve egoist hislerle hareket eder olmu§tur. 
Nihayet oyle bir devir gelmi§tir ki, faiz meselesi iizerindeki yasak kai
desi gev§emi§ ve sonunda faiz hadlerini kontrol ve tahdid etme im
kfmlan tamamen ortadan · kalkmi§tlr. i§te bu devirdedir ki nakit para, 
geni§ surette ticari muamelelerde kullamlmaya ve nakde dayanan 
muameleler takasm yerini almaya ba§lainl§tlr. Merkantilist (XVI
XVII. as1rlar) devirde, paramn bir arada toplanmas1 ve hazineler 
meydana getirilmesi, mllli bir gaye ve politika olmu§ ve bu suretle kty
metli madenlerin toplanmas1 ic;in her c;e§it gayret sarfedilmi§tir. 

Hti.kumetlerin bti.tiin politikast, artlk altm ve gti.mii§iin toplanma
sma dogru c;evrilrni§tir. Merkantilistler, para ile sermayeyi aym §ey 
addetmi§lerdir. ((Onlara nazaran para, toprak gibi aym neviden bu 
giinkii ta'birle, bir istihsal vas1tas1 addedilmi§ ve bazen tabii servet
lerden ayn, sun'i bir servet olarak goriilmii§, netice olarak s~rmaye
den alman faiz, arazi kirast, benzeri nakit paranm kiras1 olarak ka
bul edilmi§tir.•> 1 

(1) Hechschner, E. F. - ·Mercantilism •. cilt, II, 200. 

Baka 

faizi 
zin 
dir. 
gini 
leri:t 
kale 
eser1 

en 1 

dii§t 
mev 
dol a 
c;iik 
vik 
olac: 
kii l 

sarri 
ag1rl 
lam; 
sevi~ 

faiz 

bir l 
gmt 
yani 
dir 1 
si'k I 

rmd: 
Man 
Odiii 
di y 
zuhi 
para 
dii§ii 
edih 
Nort 
cud 
yede 

lizm, 

(1) ~ 



Bakara, 278-281) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 1081 

. ' 
ilk Merkantilistler ticareti te§vik gayesiyle d'i.h}iik nisbetlerdeki 

faizin miidfl.faasm1 yapm1§lard1r. Boylece onlar, dii§iik hadlerdeki fai
zin kanun yoluyla tesbitinin de mlidataasma hararetle giri§mi§ler
dir. 1668 senesine dogru ribfl. iizerinde bir miinaka§anm zuhur etti
gini goriiyoruz. Sir Thomas Culpeper, Mun adh miitefekkirin gorii§
lerinin aksini miidafaa eden ve dii§iik hadli faiz lehinde iki risale 
kaleme ald1. Onu miiteakib aym zatm oglu ne§rettigi 11Discours)) adli 
eserinde ribaya hiicumlarda bulunmu§tUr. Fakat belki bu mefhumun 
en me§hur temsilcisi olarak Sir Josiah Cheld gosterilebilir. Bu zat 
dii§iik haddeki faizin gerek iktisad ve gerekse sanayiin en tabii anas1 
mevkiinde oldugunu miidataa etmi§ ve faizin sermayeyi ucuzlatmas1 
dolayisiyla, ticaretin ad1mlanm kendine (:ekebilecegini ve nihayet kii
r;iik uistifade ve karlar" saglamak suretiyle iktisadiyat1 tahrik ve te§
vik edecegi, tezini ileri siirmii§tiir. ~ayet faiz haddi yliksek seviyede 
olacak olursa bu, paramn piyasada azalmasma sebeb olacaktlr. <;iin
kii az veya c;:ok bir miktar paray1 bir araya getiren kimse, bu nakdi 
sarrata (kuyumcuya) gonderecektir. Bu tarz muhakemelerin biitiin 
ag1rhg1, ((biz asia Hollandahlarla, gerek bizim onlara ve gerekse on
larm bize odedigi faiz, aym olana kadar ticari hayatta onlarla aym 
seviyede olamay1z" hiikmiine dayanmaklaydl. 1 Aym §ekilde Davenent, 
faiz alan kimselere kar§I hiicumlarda bulunmu§tur. 

Butiin bu kimselerin r;ogu, faiz haddinin indirilmesini derpi§ eden 
bir kanunun gayet faydall ve verimli olacagm1 ve paray1 ucuzlataca
gml dii§iinmii§lerdir. A~Ikt;a, onlar at1 arabamn arkasma ko§ffiU§lar 
yani neticeyi se·beb olarak gormii§lerdir. Biitiin bunlar gostermekte
dir ki; o devirde sermaye He paramn hakiki fonksiyonunu idrakde ek
si'k bir tarat bulunmaktaydl. 

Diger taraftan oyle kimseler vard1 ki bunlar, riba, miinaka§ala~ 
rmda Mun adh miitefekkirin safm1 tutmu§lardir. Bunlardan Thomas 
Manley kendi fikrini §Oyle ifade etmektedir: << ••• !§te paranm (ve 
odiinr; para verenlerin) piyasadan azalmas1 sebebiyledir ki faiz had
di yiikselir. 0 halde paranm bollandmlmas1 ve birka~ odiinr; verenin 
zuhuruyle, para ile ilgili hadler derhal dii§ecektir.1> John Locke dahi, 
paramn degerine te'sir eden amilleri anlayamaffil§ olarak ((piyasada 
dii§iik hadli faizin bulunmas1, bol miktarda paranm piyasaya te'min 
edilmesindendir» kanaatinde bulunmaktadir. Aym §ekilde Sir Dudley 
North bu gorii§iin taraftarlan arasmda yer alarak ((bol miktarda mev
cud stok ve emniyet havasmm Hollanda'.da faiz hadlerinin al~ak sevi
yede olmasm1 saglayacagill tezini ileri siirmektedir. 

Biitiin bu miitefekkirlerin gayret ve emegine ragmen Merkanti
lizm, faiz hadlerini dii§iik seviyede tutmaya muvaffak olamami§br: 

(1) Discourse on Trade. 27, 29, 167 ve onsiiz. 
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Ve daha sonraland1r ki faiz hadleri, arz ve talebin te'siri altmda ken
di kendini tahdit ve ta'yin etmeye birakllrm§tlr. 

Klasik Faiz Nazariyesi : 
ingiliz kiiltiiriiniin te'siri altmda faaliyet gO.steren hemen hemen 

biitiin iiniversite muhitlerinde ogretimine biiyiik bir ehemmiyet ve 
yer verilmi§ olmas1 ve iktisad ilmine bizzat §ekil ve istikamet vermi§ 
en me§hur alimlerin ekolii olmas1 hasebiyle, klasik faiz nazariyesine 
nisbeten geni§ yer verilmi§tir. Adam Smith, Robert Thomas Malthus 
ve Davit Ricardo, umumiyetle bu mektebin kuruculan say1hrlarsa da 
John Stuart Mill, Edgeworth, Marshall ve Pfgou gibi miiellifler de 
bir~ok yetkili tarafmdan bugiin bu gruba dahil edilmektedirler. An
cak bu sonuncularm te§kil ettigi muhite Neo - klasik okul ad1 veril
mektedir. 

~imdi ilk olarak Adam Smith ve Ricardo'nun, bu mektebin iki 
kurucusunun faiz hakkmda "ne soylemi§ olduklanm gorelim : 

Smith ve Ricardo'ya nazaran faiz, Odilil~ para alanm ald1g1 pa
rayl kullanmaktan mutevellid edindigi kazanca mukabil, Odiin~ vere
ne odedigi bir bedeldir. Bu iki miiellif faizi sermayeden elde edilen 
gayri safi kazan~dan a~lk<;a aytrmamaktadirlar. Acaba bunlar serma
yeden ne anlamaktadirlar? Bunu gorelim: Adam Smith «sermaye~>yi, 
bir ferdin istihlak i<;in degil de, daha ziyade kendisine para, kazan~ 
veya fayda saghiyan servetinden bir k1s1m olarak anlamakta ve ona 
bu manay1 vermektedir. Bu sermayeye makinalar, iptidai maddeler, 
gayri menkuller, yiyecek ve giyecek e§ya girmektedir. Her ne kadar 
yiyecek ve giyecek e§ya, cemiyet nokta-i nazanndan sermaye degil ise 
de ferdi zaviyeden bunlar da sermaye mefhumuna dahildirler. <;unkii 
bunlann -sahibi, yiyecek ve giyecegi i§~ilere, istihsalde bulunur~en 

Odiin~ olarak verebilir ve bundan bir kazanc; saglar. Ricardo'nun da 
gorii§leri tatbiki noktadan aym mahiyyettedir. . 

Stokun yahut sermayenin meydana getirilmesi bir tasarrufun ne
ticesidir. Tasarruf ise, yap1lan bu fedakarhga mukabil bir fayda sag
lanacagl hesablanmaks1zm tahakkuk ettirilemez. Bu yiizden bu iki 
miiellife gore faiz; evvelce yap1lm1§ bu tasarruflar i~in Odenen bir mii
katat yahut bir te§vik vas1tas1d1r. Smith'e gore elde edileh kazan<;la
rm esas kaynagl, sermayenin kullarulmasl neticesi istihs!l edilen §ey
lerin k1ymetinde, emek k1ymeti iistiinde meydana gelen artl§ vak'a
Sldlr; binaenaleyh emegin istism!n diye bir §ey dii§iinmek muh!ldir. 
Ricardo ise biitiin sermayeyi, emegin biriktirilip saklanml§ bir §ekli 
sayd1g1 i~in biitiin degeri emege vermektedir. i§te onun bu gorii§ii 
esas ahnarak, Karl Marx tarafmdan «kapitalist iktisadi sistemde erne
gin istism!n teorisi~> nieydana gelmi§tir. Adam Smith ve Ricardo, 
faiz haddi meselesine dair mii§terek mii§ahede ve izAhta bulunmak-
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tadtrlar: <<Ne zaman ki parayi kullanmakla biiyiik bir ticiri kazan~ 
elde edilir, o vakit bu kullam§a mukibil o nisbette yiiksek bir bedel 
(kir) Odenmelidir.» Daniel Hoare, faiz haddi ile para miktan arasm
da ili§ki gormeyen bir izih tarzt tutturmaktad1r. Ona gore para mi'k
tarmda meydaila gelen artma, fiatlart arttmr. Ricardo da bu fikre i§
tirik ederek me§hiir ((paramn mikdar-1 nazariyesbni ortaya atml§tlr. 

John Stuart Mill ise, faiz nazariyesi meselesinde herhangi bir 
. kayda deger · fikre sAhib olmayip, kendisi sadece A,dam Smith ve Ri

cardo' nun nazariyelerini tasnife tibi tutmu§ ve ·gayn safi karlar mev
zuunda !;e§itli unsurlarm tahlilini ba§anh bi~imde yaprni§tu. 

Aym faiz meselesinde Marshall'm ~h§malan ve gorii§leri faiz 
hadlerinin taayyiin etmesinde amil olan arz ve talebin her ikisi iize
rinde toplanmaktad1r. Marshall'dan once mU'ktedir bir diger ingiliz ik
tisat!;ISl olan Nassu Senior faizin as1l sebebi olarak «imsak» «nefsini 
!;ekme»yi gO.stermektedir. Onun bu gorii§iine bir !;Ok i'tiriz ·ve muha
lefet vuku bulmu§tur. Bu arada Marshall aym konuda «imsak» ye~ 
rine, «intizar = bekleme»yi ikame etmi'§tir. Ona gore faiz, tedirik 
eden nokta-1 nazarmdan «tasarrufda bulunma»nm yahut «bekleme)> 
fedakarllgmi gostermenin bir mukatitld1r. Sermaye i!;in talepte bu
lunma onun marginal verimliliginden dogmaktadlr. Ve netice olarak 
faiz nisbeti, muayyen bir haddeki faizli sermiyeye olan piyasada mev
cut talebin aym faiz haddi altmda bu piyasaya siirulmii§ mevcut ser
mayeye e§itligi §eklinde bir denkle'§meye dayanlr. 1 

Esisen Marshall tarafmdan da izah edilip tamamlandigi gibi klisik 
nazariyeye gore faiz haddi, tasarruflara kaf§I olan arz ve talep egrile
rinin kesi§tigi noktada hudutlamp kalmaktad1r. ~ayet piyasaya arzedi
len tasarruflarm miktan, !;e§itli yatinmlarda kullanma'k i!;in buna olan 
talepten fazla ise, bu halde faiz h!lddi dii§iiktiir. Ve netice olarak tasar- . 
ruflar ile yatmmlar arasmda tekrar bir muvazene teessiis edene ka
dar yatmmlarda bir arb§ mii§ihede olunacakt1r. Aym §ekilde tasarruf
lara olan talep, §ayet bunlar arzdan daha !;Ok ise bu halde faiz haddi 
yiiksektir. Netice olarak bu ikisi arasmda yeniden bir muvazene teessus 
edene kadar yatmmlarda bir azalma olacakt1r. 

Tasarruflar iizerinde klisik nazariyenin temel g()rii§ii bunlarm faiz 
hadleriyle taayyiin ettigi merkezindedir. Son senelerde faiz hadlerinde 
vukubulan miithi§ dii§U§.e ragmen, tasarruflann azalacagt yerde tam 
aksine, ehemmiyetli bir arti§a ugradlg. mii§ahede edilmektedir. Lord 
Keynes'in de klasik nazariyeyi tenkid ederken pek yerinde tesbit ettigi 
gibi «faiz, tasarruflann bir miikatitl addolrmamaz; !;iinkii h~rhangi bir 
kimse faizle Odiih!; vermedigi halde tasarrufda bulunabilir. Yine bir-

(1) Marshall, Principls, 534. 
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kimse kendi biriktirmedigi ve fakat miras yoluyla elde ettili paraYl da 
faizsiz olarak odiin~ verebilir.>> Bilhassa bu tasarruflar y1gmmm insan
lann ferdi sa'y ve gayretlerinden dogmad1g1, daha ziyade mii§terek ta
sarruflarm cari oldugu ve kredinin banka miiessesesi tarafmdan yara
tildigi modern cemiyetlerde, tasarruflar faizle taayyiin etmez. 

Klasik nazariyeyi benimseyen iktisa~Ilara gore, faiz hadleri tasar
ruflar ile yatmmlar arasmda bir muvazenenin dogmasmda yap1c1 rol 
oynar. ~ayet tasarruflar yatmmlardan fazla ise, faiz haddi dii§er. Ve 
bu ikisi arasmda bir muvazene ve e§itlik kurulana kadar yatmmlarda 
bir hareketlilik ve fazlallk goziikiir. i§te Lord Keynes hakll olarak bu 
noktada i'tirazlanm serdetmektedir. Ona gore bu mezkur muvazeneyi 
meydana getiren, faiz haddi olmaktan ziyade ((gelir>> seviyesidir. Tasar
ruflar, hem istihdamm, hem de gelirlerin seviyesine dayanmaktadu. 
Lord Keynes iddialarmda daha da ileri giderek §U neticeye varmakta
dir; piyasaya tasarruflarm arzl, miistakil bir vakia olmaylp, tamamen 
yatmmlarla baglantlll bir meseledir. Kendisi , neticede §U hiikme ula§
maktadlr: «Bu meselede insiyatif, yatmmlarda bulunan miite~ebbisin 
elinde olup asia tasarrufta bulunanlarla bir ilgisi yoktur. Her ne kadar 
herkes arzu ettigi miktarda tasarrufda bulunabilirse de tasarruf sahip
leri, bir ziimre olarak zikrolunan te§ebbiislerin avucunda pek bi~are 
vaziyettedirler.n 

Klasik nazariyenin sakat taraft, gelir seviyesinin hi~ dcgi~medigi 
ger~ek di§l bir cemiyet faraziyesine istinad ettirilmi§ olmas1d1r. Fazla 
olarak tasarruflar, yalmzca faiz hadleriyle tahdid edilmemi§tir. Bu 
miinasebetle bilyiik bir otorite olan profesor Gustave Cassel'in §U mii
~ahedelerini zikretmeden ge~;emeyecegiz. Ona gore : 11Fertlerin sahip ol
dugu gelirlerden artt1rm1~. tasarruf etmi§ olduklan miktarlarm, faiz 
hadlerinde vukubulan degi~ikliklerle umumiyet.le bir Hgisi yoktur. Faiz 
hadlerinde ortaya ~1kan bir artma, baz1lan iizerinde de evvelkinden da
ha az tasarrufta bulunma te'sil'i husule getirir. Tasarruf vakmsmm ar
kasmda mevcut saikler ~ok ~e§itli ve kan§lktn·. Bir cemiyetin tasarruf 
ettigi gelirin nisbet ve miktan, gelirlerinin yliksckligine, emniyet altm
da ve kudretli olma arzusuna ve nihayet hal ile istikbal arasmda bir 
tercihte bulunma halet-i n\hiyesine s1k1 s1k1ya bagllchr. i~tc bu yilzden
dir ki, hakiki tasanuflar. faiz hadlerindeki degi~ikliklerden pek az nis
bette miiteessir olmaktHd!rlar.n 

Faizle ilgili klc'tsik nazariyenin en onemli eksikligi; ((mekfmik blr 
cemiyet» gorii§iine sahip olmas:dtr. Bizatihi tasarruflarda husule gelen 
bir artmamn yatmmlann da artmasma te'sir edecegi ve aym ljekilde, 
al~alan ve yiikselen faizlerin, yatmmlann artmasma veya azalmasma 
bizatihi yol a<;acagt kat'i ve zaruri degildir. Bu gruba giren tenkid ve 
muhalefetlerin bir hakikat oldugu vak'as1 iktisadi buhran ve sarsmtl 
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devrelerinde giin gibi ortaya <;Ikml§ bulunmaktadtr. Mesela bunlardan 
sonuncusunda (1930) faiz hadlerinden ortaya <;1kan artl~a ragmen bu
nun yatmmlar iizerinde hic;bir te'siri olmamt§tlr. 

Klasik nazariyede diger bir calib-i dikkat noksan; onun, tasarruf
larm atll Ve hareketsiz olarak define §eklinde kalabilmesi Ve yatmm
lara dogru akmayabilmesi olaym1 izah edemeyi§inde goziikiir. Bugiin 
yeryiiziiniin dortte iic;iinden fazlasmda tasarruflar, hareketsiz ve at1l 
bir vaziyette define §eklinde durup kalmaktad1r. Hatta geri kalan dortte 
bir diinya, yani, Amerika ve Avrupa gibi memleketlerde dahi tasarruf
lar, geni§ meblaglar §eklinde beyhude birikinti olarak yat1p durmakta
dtrlar. Fazla olarak faiz haddinin sermayenin marginal verimliligi ile. 
taayyiin edecegi §eklindeki bir hiikiim bizi bizzat marginal verimliligin 
de faiz hadleriyle taayyiin edecegi §eklinde bir neticeye varmaya zorla
maktadlr. Yine bu klasik nazariye miintesibi iktisatc;tlarm para mik
tannm faiz haddi ile hic;bir alakast olmadtgi §eklindeki hiikiimleri de 
yanh§br=-~' (Enver ikbal Kure§i, Faiz Nazariyesi ve islam, 22- 30) 

Keynes'in Faiz Hakkmdaki Gorii~leri : 

Zengin bir cemiyette yeni degi~ik yatmmlar ic;in zuhur eden fir
satlar, faiz haddinin elveri~li bir hadde dii~mesine kadar, fazla cazib 
~eyler degildir. Keynes, faiz haddinde zuhur eden artl~lann tasarruflan 
tahrik ve te~ci, edecegini savunan Marshall doktrinini ~iddetle reddet
mektedir. ~ayet faiz haddinde meydana gelen bir artl~ halkm eline ge
c;en gelirlerden daha fazla nisbette bir tasarrufta bulunmaya onlan 
sevkederse bile ~undan emin olmallyiz ki, faiz haddinde meydana ge
len bu art1~ (yatmmlara alan talep grafiginde lehde bir degi§iklik ol
madtgmi farzedersek) mevcud tasarruflarm umumi yekununda bir azal.: 
ma meydana getirecektir. Aym muhakeme tarz1, faiz haddinde ne mik
tar bir artt~m gelirleri (diger §artlar da uygun dii§erse) ne nisbette 
azaltacagm1 bize gosterebilir. Zira (istihlake kar§I duyulan mevcut 
marjinal miiessiriyeti ile de) husUle gelen bir artt§m, yatmmlan azal
tacak olan bu faiz miktan vasttastyla ve yine _ tasarruflan azaltmas1 is
tenen aym faiz miktan sayesinde, gelirler dii§meye (veya inktsama ug
ram~ya} mecbur olacaktlr. 

Faiz haddinde husule gelecek olan bir artl~, gelirlerimiz degi~me
mi~e, bizi daha fazla bir tasarrufda bulunmaya sevkedecektir. Ancak 
daha yiiksek faiz hadli yatmmlan yava§latacak olursa, bizim gelirle
rimiz esasen degi§emeyecektir. Daha yiiksek faiz nisbetlerinin ortaya 
c;tkardtgt tasarrufda bulunma h1rs ve temayiiliinii, tasarrufda bulunma 
kapasitesindeki azalma, kafi derecede muvazelendirip siikuna kavu§
turuncaya kadar, bu gelirlerde mutlaka bir azalma meydana gelecektir. 
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Gerek milli ve gerekse ferdi maliyemize miiteallik meselelerimizde ne 
kadar ozenli, ne kadar s1kl bir §ekilde tasarrufa riayetkar olsak §ayet 
faiz haddi sermayenin marginal miiessiriyetine k1yasen yiikseliyorsa, 
o nisbette gelirlerimizde bir dii§me husule gelecektir. Bu husflsta goste
rilen inat ve ISrar bir kazan~ degil, sadece bir zarar husule getirecektir. 

Keynes'in ortaya att1g1 boylesine bir hiiki.im ve netice diger me§
hur bir iktisat~l olan profesor Cassel tarafmdan daha derinlemesine 
olara:K <!Nature and Necessity of Interest» adll eserinde, ele allnmi§tlr. 
Ona g6re, muayyen bir gelirden tasarruf edilen miktar, faiz haddinde 
husule gelen artl§a muvazi bir arb§ ta'kib edecek degildir; c;iinkii faiz 
hadlerinin artl§l neticesi, yatmmlara ait taleb egrisi dii§ecektir; bun
da kimsenin §iiphesi yoktur. 

Eserindeki uzun miinaka§alardan sonra Keynes §U neticeye var
maktadlr: «Faiz haddi son derece psikolojik bir vak1ad1r.n Fakat bir 
sayfa sonra bu fikrini nakzedecek olan §U beyanda bulunmaktadlr: 
<<Belki §Urasml belirtmek yerinde ve dogru olur ki; faiz haddi daha zi
yade psikolojik bir husus olmaktan ote, taraflann anla§malanna daya
nan bir vak1ad1r: Qiinkii faizin hali haz1r degeri, onun ne degerde ol
masi Iaz1m geldigi §eklinde hakim ve yaygm gorii§lerle ta'yin olunur.» 
Yine Keynes §U hkirleri de ileri surer : <<Arzu ve matluba muv8.f1k su
rette te§ekkiil e~nii§ olan makbul bir faiz seviyesi ic;inde c;e§itli degi
§iklikler, tahavvjiller cereyan etmekte olan bir cerniyette, tabiabyla 
devamh surette, dalgalanmalara konu te§kil edecektir. Zira normal 
olarak tahmin edilip beklenen seviye, c;ok muhtelif sebeb ve saiklerle 
c;evrilidir.n \ 

islam'm getirdigi en biiyiik fayda, onun faiz mevzuunda psikolo
jik gorii§ii tamamen degi§tirip bertaraf etmesinde ve normal olarak tah
min edilip beklenen faiz haddinin s1f1ra ire~ etmesinde goriilur ve ta
raftarlanna islam, bu s1f1r haddinin normal had oldugu inane; ve ka
naatmi verir. 

Keynes de ticaret ve i§ faaliyetlerinin canlanmas1 ic;in tasarruflarm 
.artmas1m esash bir amil addeden eski Marshall nazariyesini reddeder 
ve der ki: <<Bugiinkii hayatta bir kimsenin biriktirmeye dair bir karar 
almas1, ilerdeki muayyen bir istihlakin yerini almas1 neticesini dogur
maz, fakat esas olarak bu «;e§it bir karar, hali haZir ic;in bir istihlak ka
rarmdan vazgec;me manasmad1r. istihlakde bulunma timid ve ihtimal
leri, istihdamm yegane mevcudiyet ve varhk sebebi olduguna gore, §U 
neticeye varmada hic;bir paradoksal durum yokt.ur : Piyasamn istihlak 
kapasitesinde vuku bulacak bir azalma, istihdamda sarsmtlh neticeler 
doguracakt1r. >> 

Keynes kitabmm ortalarma dogru usermayenin tabiat ve mahi
yeti» ba§hgm1 ta§tyan bOli.imunde islami nokta-i nazara c;ok yakm bir 
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fikir ileri siirmektedir. Ona gore : ((Devamh ve yaygm bir §ekilde hare
ket ve tekamill halinde olan bir cemiyette faiz nisbeti ((Slflr» olabilecek 
ve aym ~manda ~te§itli te§ebbiislere giri§mesi neticesi fertler servet 
elde edebileceklerdir.» A§agtda aynca aldtg1m1z §U kendi ciimleleri hayli 
manidar ifadelere sahiptir : 

((Devamh ve yaygm bir §ekilde hareket ve tekamill halinde olan 
ve modern teknik, vas1ta ve ~tarelerJe miicehhez bir cemiyette (niifusu 
da ~ok ~tabuk artmamak §arttyla) sermayenin marginal miiessiriyeti
nin sadece bir nesil i~tinde yakla§Ik olarak ((s1f1r» muvazenesine ula§a
bilecegi muhakkakttr. Bu hale gore i~tinde gerek degi§iklik ve gerekse 
tekamiiliin tahakkuku, teknik, niifU.s, miiesseseler ve zevklerde yapila
cak degi§ikliklerle miimkiin olabilecek olan yan miistakarr cemiyet §art
lanna ula§mak mecburiyetindeyiz ki, ooyie bir cemiyette sermayenin 
meydana getirdigi mahsuller, emek vs. faktorlerle tenasiib halinde mu
vazenele§mek suretiyle te§ekkiil etmi§ bir fiyattan sabhr. Bu gibi ser-

. maye mahsullerinde, sermaye arzedilen kimselerin pek az miiessir ol
dugu istihlak emtias1 fiyatlarma hakim olan tamamen aym prensipler 
miindemi~ttir.» 

((Sermaye mallanm iyice bolla§tlrmak suretiyle sermayenin mar
ginal miiessiriyetinin slf1r olmasmm . nisbeten kolay olacagm1 dii§iin
memde §ayet isabet varsa bu nokta, kapitalizme kar§I yoneltilen bir 
.!fok itirazlarm oniiniin almmasmda en hassas ~tare olabilecektir. Qiinkii 
birikmi§ servetlerden gelen gelir haddinin tedricen azalmas1 halinde 
ne kadar muazzam ictimai degi§ikliklerin zuhur edecegini sathi bir 
tedkik gosterecektir. Bu halde bile, elde ettigi gelirleri bir1ktirme ve 
onu ileriki bir tarihte sarfetme arzusuna kaptlan bir kimse bu istegin
de hiir b1rakllacaktir ve ~akat onun bu birikintisi artlk artmayacakt1r. 
BOyle bir kimsenin durumu, i§inden aynld1ktan sonra Twichenham'
daki kO§kiine bir sand1k dolusu para ile cekilen ve gecim masraflan icin 
her istedigi zaman buradan para ceken Papanm vaziyetinden daha ileri 
gidemeyecektir. · 

«Ge~i irad sahipleri kaybolacak olsalar dahi bu halde bile herke
sin · uzerinde degi§ik fikirler ileri surdiigu miistakbel ve muhtemel ge
lir ve mahsullerin onceden tahmininde hiiner gastermek ve te§ebbiis
lerde bulunma, imkan . dahilinde kalacaktir. Qunkii yukardaki bu nok
ta, risk ve buna benzer husU.slardan ayn, eyvelemirde s1rf faiz haddi 
ile irtiba.thdtr ve risk ile ilgili yolda normal olarak doniip gelen ge
lirleri icine alan gayn sari sermaye ve servet miktan ile alakasi yoktur. 
S1rf faiz haddi bir kenara, bunlar, negatif sahada (borclar) yer i§gal 
ederlerse de muhtemel ve §'lipheli gelir sahasm1 da ~cine alan ferdi ser
vet ve gelirlerde miisbet bir kazanc sahas1 yak olmu§ degildir. Riski goze 
almada muayyen ve olciilii bir isteksizlik mevcud olmakla beraber, be-
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lirli bir zamandan sonra bu nevi servet YJgJnlaruidan pozitif net bir 
mahsul elde etme sahas1 da mevzuubahis olabilecektir. Fakat bu nokta, 
bu gibi hallerde kazan~ ihtimali az olan yatmmlardan gelir ve kazan~ 
elde etme arzu ve h1rs1, umumi yekunda negatif n:et bir saha te§kil 
eder demek degildir." 1 

Keynes, diinyanm mali VRslta ve kaynaklar sahasmda, i~inde bu
lundugu fakirligin en esash sebeplerinden birinin paraya yiiksek prim 
verme olduguna inanmaktadtr. 

Ona gore, binlerce seneden beri devamh ferdi tasarruflara ragmen 
birikmi§ sermaye mallan ir;inde umumiyetle diinyanm hala r;ok fakir 
ve muhtar; durumda olmast §Oyle izah edilebilir : Bir kere bu husus, 
ne insanoglunun ihtiyats1z ve dii§iincesiz temayiilleri ve ne de harple
rin getirdigi tahribat ile izah edilebilir : Bunlarm dt§mda evvelce ccara
z},, ye §imdi de ((paran ya atfedilmi§ yiiksek likidite primleri bu izahda 
kafi addedilmelidir. Kendisi bu mevzuda, Marshall tarafmdan ortaya 
attlmt§ olan ah§Ilmamt§ dogmatik eski g6rii§ten farkh fikirler ileri siir
mu§ olmaktadtr. Marshall §6yle der : <<Herkesin ma'lumudur ki servet 
birikmesi ve aym §ekilde faiz haddi, geni§ halk y1gmlarmm hali haztr
dakini sonraya te'hir edilmi§ nimetlere tercih etmesi neticesi, diger bir 
ifadeyle beklemeye istekli olmamalan sebebiyle, oldugu yerde durup 
kal mt§tlr. 2 

islam bilhassa zekat muessesesini ortaya atmak ve bunu imamn 
en esash riikiinlerinden biri yapmak stiretiyle bu mevztida onemli bir 
hamlede bulunmu§tur. Bu baktmdan sathi bir tahlil neticesi hemen di
yebiliriz ki zekat; hareketsiz kalmt§ abl servetler iizerinde hayli ag1r 
bir ytik olacak §ekilde yani ';{, 2,5 nisbetinde ahnan bir vergiden ibaret
tir. Bu vergi ile bu nevi servet sahipleri, cemiyet ic;in fayda miilahaza 
ettikleri yer ve gayelere bu servetleri sarfa zorlanmt§ olurlar. Birr;ok 
memleketler para biriktirme mevzuunda a§m gitmi!} olmanm tzdtra
btm r;ekmi§ bulunmaktadtr. tspanya'mn XV yy. sonlan ve XVI yy. ic;i 
iktisat tarihi, bize ktymetli madenlerde a§Ifl bir bollugun, bir memle
ketin dt!} ticaretini iicret birimine te'sir etmek suretlyle nastl olup da 
tahrib edecegine dair bir misal te!jkil etmektedir. Keza Birinci Cihan 
Harbine takaddtim eden senelerde tngiltere'de memleket haricine Odiinc; 
para vermeler ve arazi ahm-sattmt hususunda mevctid a§m kolayhk· 
lar, memleket dahilinde i§Sizligi tam manas1yla onleyici goziiyle bakt· 
Ian yerli faiz hadlerinin dii§ii!}ti ile yakmdan alakah bulunmaktadu. 
Hindistan'm her devirdeki tarihi seyri ise, hakikaten ~ok kuvvetle, ade
ta bir htrs derecesindeki likiditeyi tercihin bir memleketi fakirle§tir-

(1) Keynes. Gene) tktisad Teorisi. 221. 
(2) .Marshall. Ekonominin Pt-ensiblcri. 581. 
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digi, o kadar ki k1ymetll madenleiin muazzam ve devamh akmtl halinde 
olmasmm bile faiz hadlerini hakiki bir servet arti§l ile uygun sevlyeye 
indirmeye kafi gelmeyi§ini ispatlayan bir memleket misali olarak goz
Ier online sermektedir. 

Faiz haddi, halk tabakalarmm zannettiginin aksine, biiytik serma
ye kazan~lan saglamaktan tamamen uzak, diinyam1zm en iyi ve mii
kemmel bir yolda inki§ifmda bir mania roliinu oynamaktad1r. Hemen 
miiteakib ciimlelerde nakledecegimiz Keynes'in bu mevzudaki mii§ahe
deleri hakikaten manidar addedilmelldir. Ona gore i§letme sonucu ser
mayede meydana gelen hakiki artl§, nakit §eklindeki faiz hadleriyle 
zaptedilip durdurulmaktadtr. Artl§a kar§t i§leyen bu fren, §ayet ~ozii
lecek olursa, modern dfinyada hakiki sermaye arti§I o kadar ~abuk hu
sule gelecektir ki; s1f1r nisbetindeki nakit §eklinde bir faiz haddi he
men degilse bile nisbeten k1sa bir miiddetin g~mesini miiteakib ger
~ekle§ebilecektir. Burada ilk liizumlu hareket, nakit §eklindeki faiz 
hadlerini azaltmak olacaktu. Bununda tahakkuku, Keynes'e gore di
ger bir~ok emtia stoklanmn oldugu gibi paraya da birtak1m masraflar 
yiiklemek suretiyle miimkiin olabilecektir. 

Daha evvel de zikrettigim gibi islam, bu nevi attl ve donmu§ emtia 
uzerinde zekat ve ~o 2,5 nisbetinde bir ytik vaz'etmi§ buhmmaktadlr. 
0 bununla, hareketsiz ve donuk sermaye ve servet biriktirme temayti
ltine mani olmakta ve nihayet bu nevi hareketsiz ser.ve:lerin yatmm
lara sevkedilmesi i~in esasll bir mii§eVVik olmaktadu. Bu mu§evvik, 
ticari kara ve s1rf sermaye He i§tirak edebllen §irketlere islam'm mii
saade etmesi vak1as1 iledir ki aynca daha ileri ve daha miiessir bir va
sif kazanmaktad1r. 

Tasarruflar ve Faiz : 

Klasik Mektep iktisa~llan modern cemiyetlerde tasarruflarm 
ehemmiyetini pek ziyade belirtml§lerdir. Ve onlar, tasarruflann arttt
nlmasi i~in yegane ~are olarak faiz hadlerinin arttmlmast laz1m gel
digini miidifaa etmi§lerdir. Bunlara gore; dti§Uk faiz hadleri tasarruf
larm artmasm1 yava§latip geciktirecektir. Hassaten bu konuda {IFaiz 
§arbm tatbikattan kald1ran tslami sistem, modern insan toplulukla
rmda ~ah§Ir bir sistem degtldir.,, §eklinde 80zler soylenmi§ ve sebeb ola- . 
rak faiz yasagmm tasarrufta bulunanlara ciddi surette set ~ekecegl hu
susu gosterilmi§, bunun toplumll fakirle§tirecegi ve sermaye mallarm
da yoksunluk doguracag1 Ueri stiriilmti§ttir. 

Faiz haddinin dii§tik seviyede olmasmm tasarruflara mini olacagt 
safsatas1 ilk diinya sava§mda Amerika'da faiz haddi % l'e dti§tiigii hal
de tasarruf miktarmm, o devre kadar faiz hadlerinin en ytiksek oldugu 
devreden de daha ·buytik meblaglara varmas1 gibi bir vak1a ile ~uriitiil-

Tersir, C, Ill· F. 69 
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mti§ ve fiilen aksi isbatlanmi§ bulunmaktadir. Modern iktisad teorisi, ...,. . 
tasarruflarm faiz hadleiiyle ta.ayytin etmedigmi, aksine onlarm yati-
nmlann miktanyla taayytin ettigini gt>stermi§ bulunmaktad1r. islami 
nokta-i nazann~en ~ok medhedilecek taraf1; onun faizi lagvetmek sure
tiyle fertleri mtimktin olan en ileri haddinde yatmmlarm neticesi olan 
tasarruflarm bir araya gelip toplanmas1 i~in kafi ve yeter himaye sag
lanmi§ olmas1dlr. Bu meselede . Keynes'in mti§ahedeleri yine ~ok ilgi 
cekicidir. <;tinkti bunlar islam tarafmdan anti~ as1r kadar evvel ortaya 
atllml§ gorti§ ve prensiblere uygun ve onlar1 te'yid ve takviye eder ma-
hiyyettedir. . . 

Keynes, cctasarruflard.a husule gelen artmalann yatmmlard.a da 
artmalar meydana getirecegi)) §eklindeki bir gorti§tin safsata oldugunu 
ortaya koymaktadtr: Herhangi bir ferd., kendi tasarruf miktarlanm art
tlrmakla, diger kimselerin tasarruflanm ekslltmektedir. Boylelikle o 
ferd, toplumun tasarruf miktarma yeni ilavelerd.e bulunmamakta ve bu 
yuzden esham ve tahvilata olan talebe yeni bir §ey ilave edemeifrektedir. 
Bir ferd olarak tasarrufta bulunan kimse, yatlnm miktanna, ister his
se senedi ve tahvil satm alsm ister almasm, dogrudan dogruya te'sir · 
etme gtictine sahib degildir. Hisse senedi ve tahvil satm alma veya na
kid tasarruflarma yenilerini ilave etme gibi herhangi bir tercihte bu
lunabilir; fakat diger fertler, daha az tasarrufta bulunacaklan icin, 
evvelce aldtklanndan daha az miktarda hisse senedi ve tahvil satm 
alacaklardtr. ister nakit §eklinde, ister hisse senedi ve tahvil §eklinde 
olsun, servetin nasll elde edilecegi meselesi yatlnm ve tasarrufun ikar
§Ihkh etkile§rneleriyle sadece pek sathi bir alaka ve miinasebete $8hip
tir. Herhangi bir kimse masraflannda kiSmtl yapmak suretiyle en ktsa 
zamanda tasarruflanm arthnrsa, diger insanlann .. gelirleri dii§ecek ve 
onlar bu zatm fazla tasarrufda bulundugu nisbette daha az tasarrufda 
bulunacaklard.Ir. 

Hulasa olarak §Unu soyliyebiliriz: Yatmmlar . artt1g1 zaman gelir
ler oyle bir seviyeye ytikselir ki, bu seviyede tasarruflar da buna pa
ralel olarak artar. Fakat tasarrufta bulunma arzu ve iste~i yalmz ba
§ma artmaya devam edecek olursa,· bu halde gelirler dii§iik bir seV'iye
ye iner ki, artlk bu seviye asla ba§lang~~aki seviyeden daha yukarda de
gildir. l§te gelirde meydana gelen degi§iklikler vasttastyla, tasarruf ve 
yatmmlann e§itligi (muvazenesi) saglanmi§ ve devam ettirilrni§ ol
maktadtr. Gelir seviyesi, yatlr1mlarm mlktan ve tasarrufta bulunma 
arzusuyla taayyiin etmektedir. Muayyen bir tasarruf arzusu muvace
hesinde gelir seviyesi, yatmm miktanmn te'siri altmda kalacaktlr. Ve 
yine muayyen· bir yatmm mikta.n muvacehesinde gelir seviyesi, tasar
rufta bulunma arzusuyla taayyiin edecektir. 

Tasarruf arzusunda husule gelebilecek bir degi§iklik, cemiyetin 
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yaptlgi fiili tasarruf miktannda esasll bir te'sir husule getirmekten 
prensib olarak uzaktir; ~iinkii fiili tasarruf miktan, ba§lanmi§ yati
nmlarm miktar ve nisbeti ile taayyiin etmektedir. Yatmm miktan ta
sarruf miktanm ta'yin eder. Ve yine muayyen bir yatmm miktan mu
vacehesinde tasarrufta bulunma arzusu, gelir seviyesini ta'yin edecek
tir. Gelir seviyesi, her za.man tasarruf seviyesinin yatmm miktarma 
e§it olmasm1 saglayacaktlr. Tasarruflarda vaki bir arti§, tek ba§ma 
sermaye birikmesinde bir artl§ doguramaz. 

((Acaba faiz ni9in ve hangi sebebden dolay1 odenir?" §eklinde basit 
bir sualin cevaplandmlmasmda bile, umumiyetle i.~tisadi gorii§ler mev
zuunda Bat1daki nazariyeleri tahlil edecek olursak; bunlarm temsilci
leri mevkiindeki iktisad~1lar arasmda derin farklar mii§ahede ederiz. 

Faiz mevzuunda en yeni ·nazariye Keynes'in ortaya attlg1d1r. Faizi 
tamamen akdi ve nzai mahiyette bir vak1a olarak goren ve yUksek nis
bette faizin diinya sulh ve selameti, tekamiilii ve inki§if1 i~in bir mania 
te§kil ettigini iddia eden bu gorii§ii geni§ olarak gastermi§ bulunuyo
ruz. euras1 gayet acayiptir ki, Lord Keynes gibi derin vukUf ve ara§tlr
ma sahibi bir kimse ve diger dii§iiniirler, i~inde bulunduklari kendi 
§artlanmn esiri" olup, ·burunlarmm ucundan oteyi gorememektedirler. 
Lord Keynes, kitabm1 ne§retti~i zaman ingiltere'de faiz % 3 haddin
deydi ve Keynes i§te bu · % 3 haddine ma'kul had nazariyle bakma·k
taydl. Bu hale gore Haydarnbad hiikiimeti, bali haz1rdaki (1947) Odiin9 
para faizlerini % 2,5 dan yukar1 ~1karabilir demektir. Bu arada zikre
delim ki; Amerika Blrle§ik Devletlerinde uzun va'deli resmi Odiin~ faiz
leri, ytlhk % 1,5 haddindedir . . 

Keynes, hakk1yla ve tam manas1yla inki§af ve 9ah§ma halinde bu
lunan bir toplumun muhtemelen faiz hadlerini % 0 a dii§iirmeye mu
vaffak ola'bilecegini kabul etmektedir. Evvelce de gasterdlgim gibi Ame
rika barb esnasmda Odiin9le.rdeki faiz hadlerinl % 1 e dii§iirmii§ bu
lunuyordu. Acaba bu nominal nisbet daha da dii§iik bir seviyeye ind1-
rilemez mi? Ben oyle zannediyorum ki Keynes, kendi cemiyet §artlan 
ve muhitinin kurbam olarak, faiz vaz'etmeyi kiilliyyen itham etmeye 
cesaret edemem:i§tir. Halbuki onun faiz nazariyesi, onu buna zorlamak
tadlr. euras1 §iip}lesizdir ki; evvelden belki sabit faiz hadleri, diinyanm 
tekamiil ve inki§ifmda son, derece muz1r ve tehlikeli bir rol oynama:k
tachr. (Enver ikbil Kure§i,· Faiz Nazariyesl ve islam, Turk9e 9ev. Sa
Ug 'ftlg, 37- 47, 1st.- 1966) 

Faimn Cemiyette Meydana Getirdigi Te'sir ve Neticeler: 

Faizin ve istihlA.k gayesiyle alman odiin9lerin cemiyette yaratt1~ 
belli te'sir ve neticeler, burada teferruatlyla zikre ihtiyac b1rakmayacak 
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kadar c;ogumuzun ma'lumudur. Herkes bilir ki; bOyle Odiinc;ler, sadece 
odiinc; alam (miistekrizi) baltalamamakta ayru zamanda Odiinc; veren 
(mukrizin) de ma'neviyat ve ahlakm1 c;okertmektedir. Hindistan'da 
§byle bir tekerlemeye rastlamr : (( Koylii bon; ic;inde dogar, borc;lu ya§ar 
ve bore; ic;inde oliir .. )) 1 §ayet bir kimse tefecinin penc;esine bir defa dii
§eCek olursa, burada devamh olarak kahr ve bu halde de faiz odemeye 
devam eder. Oyle ki, faiz olarak i:idemi§ oldugu meblag birc;ok hallerde 
odtinc; ·olarak almmi§ miktarm birkac; mislini bulur. Fakat bu pek ag1r 
i:ideme §artlan altmda bile esas borCU Odeme imkaruna kaVU'§amaz. 
Sir Malcolm Loyal Darling, te'lif etmi§ oldugu «Punjab Peasant in 
Prosperity and Debt>' adh klasik eserinde Pencap bOlgesi c;iftc;i ve koy
ltilerinin Odemi§ olduklan faizin, araziden gelen gelirin tamammm iki 
misli olduguna dikkati c;ekmektedir. Pencab koyliilerinin ic;inde bulun
duklan fakirlik ve se·falet ile tefecilerin refah ve saadetini mukayese 
eden mtiellif, §ehirlerde rastlanan en iyi evlerin umumiyetle tefecilere 
ait oldugu mti§ahedesinde bulunmaktadir. 2 ~tiphesiz ki bu para Odiinc;
leri, memleketin z1rai ekonomisinde c;ok faydah bir hizmet gormekte ve 
ihtiyac; zamanlannda c;iftc;ilere yard1m etmektedirler. Fakat bu yardl
mm bedeli gortilen hizmetle nisbet kabul etmeyecek §ekilde mtibalaga
lldir. Bu durum §U sozle pek miinasib bir §ekilde ifade edilmi§ bulun
maktadir : HVerilen kredi, Odiinc; alam, i'dam edilmi§ bir kimseyi dara
gacma baglayan ip benzeri as1p dik t-utmaktad1r.» . 

~uras1 gayet acayibtir ki devlet, sosyal hizmetlerin kar§Ilanmasmda 
epey para harcay1p gerek ticretsiz ve gerekse i'tibari fiyat tizerinden za
ruri maddeleri te'min ettigi, medeni seviyesi hayli ytiksek Bat1 memle
ketlerinde ve Birle§ik Amerika'da ihtiyac; sahiplerine, faizsiz Odiinc;ler 
saglama sisteminin veyahut da normal resmi banka haddi iizerinden 
odtinc; verme sisteminin kurulmas1 ic;in hic;bir tanzim hareketinde bu
lunmamu~tlr. Bu gibi muhtac; ve talihsiz kimseler, rehinle Odiinc; para 
veren tefecilere mtiracaat etmek ve en iyi en k1ymetli mallanm (ki 
bunlar baz1 hallerde §ahsi giyim ~yalan gibi zaruri ihtiyac; maddeleri 
de olabilir) bu tefecilere kaptlrmak mecburiyetinde kahrlar. Ve neti
cede kanunen de te'yid edilen, inarulmas1 c;ok giic; faiz hadleri muka
bilinde odtinc; ararlar. ingiltere'de tefecilerin % 48 faiz almalarma mii
saade olunmu§tur. Amerika Birle§ik Devletlerinde ise eyaletten eyalete 
degi§mekte olan bu faiz haddi, % 30 ila % 60 arasmda oynamaktadu. 

Burada bilhassa cemiyetin alt s1mflan iizerinde faizin ooylesine 
a§m ve ytiksek olu§unun feci te'sir ve neticelerini tasvir edip anlatmayi 

(1 ) Report of tlw Royal Comission on Agr iculture in India . 
{2l Da rling . M.L . <The P unjab P easants in Prosperity and Debt . 

sity Press . 
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son derece zaruri bulmakta)'IZ. Bu tip Odiin~ler bor~ alanlan dejenere 
etmekte ve Odiin~ verenlerde ise menfaatperest, haris, egoist ve sem
patik olmayan bir hayat gorti.§ ve anla)'l§l yaratmaktadu. Bu durum 
sadece fakir memleketlerde degil, aym zamanda ingiltere ve Amerika 
gibi zengin devletler dahilinde de mevcud bulunmaktad1r. A§agida Mr. 
Ryan tarafmdan verilen ma'lumat, faiz ve istihlak Odti.n~lerinin en 
medeni memleketlerde kullamh§l ti.zerindedir. Alaka ile okunaca~ml 

umanz: 
«~u vak1a ti.zerinde §ti.phe yoktur ,ki, mti.tekamil ve geli§mi§ bir 

bankac1hk sistemine sahib ingiltere, Almanya ve Amerika Birlel}ik 
Devletleri gibi memleketlerde ~ah§an halk tabakas1, giinti.mti.zde pek 
az ve ehemmiyetsiz bir §ekilde banka kredisi kolayhklanndan istifade 
etmektedirler. Bunlar ~ogu defa, krediye olan acele ve ag1r ihtiyac;la
nm c;e§itli diger yollardan kar§1lamaktad1r. 

Amerika Birle§ik Devletlerinde kazand1klan ti.cretle hayatlanm ida
me ettiren halkm yans1, Bergengren'in tahminine gore, banka. kredi 
kolayhklanndan mahrum bulunmaktadir. Diger bir selahiyetlinin tab
min ve ifadesine gore, 1911 senesinde . oy verme hakkma sahib halkm 
% 20 si mti.rabahaci ve tefecilerden bor~ para almaktaydi. Amerika 
Birle§ik Devletlerinde kredi te§kilatmm kifayetsizligi anla§Ilmi§ bu
lunmakta:dir. Ve bu memleket c;ah§ma bakanlltJnm ne§rettigi resmi 
. bti.ltende : <<Bir mti.essese olarak bankamn dar gelirli insanlar kti.tlesine 
inemedigi» i'tira.f ve kabul edilmektedir. ((Mali s1kmt1 ve krizler esna
smda bu tabaka insanlanmn c;ogu, kurtulu§u iki istikamette gormek
tedirler : Sadaka veya alacakllYI dolandirma.» 

Almanya'da modern bankac1hk meselelerine ac1kh nazarlarla ba
kan kimseler de <<Alman Kredi Bankasmm, c;ah§an ve kti.c;ti.k sanayi er
babma §imdiye kadar pek az §ey yaptigu neticesine varmi§lardir. Al
manya'da ne§redilen istatistikler bu hukmti. tam olarak te'yid · etmek
tedir. 

((Kti.~ti.k Odti.n~ talepleri, umumiyetle acele ihtiya~lardan dogrnak
tadir. Hayatta olti.m, hastahk, kaza gibi elde haz1r para olsun olmasm 
derhal para sarfim icabettiren birc;ok ani ve beklenmedik felaketler var
dir. Bunlardan ayn bugti.n, ti.cret §eklindeki gelirlerle te'mini gti.~, uzun . 
mti.ddet isti'mal edilecek ev e§yasi, kuma§lar gibi pahah emtiaYI aybkh , 
veya. emekli fertlerin satm almas1 gayet zordur. Netice olarak, magaza-
lardan veresiye all§-veri§te bulunma uzun zamandan beri yerle§mi§ bir 
tatbikattlr. Ve son zamanlarda veresiye sati§, yerini buna benzer daha 
geni§ bir sisteme ·birakmi§br; yani ((taksitle sati§'' sistemi ki Amerika 
Birle§ik Devletlerinde Yilhk milyonlarca dolar hacminde alan bu satl§ 
sistemi a~Ik~a bugti.n krediye ne derece ihtiya<; duyuldugunu bize isbat 
etmektedir. Bu nevi satl§lara ka~1 ·duyulan ihtiya<;, ingiltere'de tak-
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sitU satl§lar meselesi dolaytsiyla kooperatif te§kil!tmm ve bunun poli
tikasmm yeniden gozden ge~irilmesiyle a§ikar bir halde meydana ~lk
ffil§tlf. ingiltere'de uzun bir mazisi olan ve Rochdale Pioneers tarafm
dan temeli at1Im1§ bu miiesseseier bile, pe§in satl§ esasma istinad eden 
sert ve muhafazakar metodlardan gitgide aynlma:ktad1r. 

«Pek yaygm olan taksitle sati§ ve onun getird.igi mahzurlan ber
taraf etmek ve kredi kolayllklan saglamak iizere, hususi bir mali te§· 
kilA.t ve muessese ihdas etmek zahiren en iyi usul gibi gozukurse de 
bugiin §a:hsi ihtiya~lara kredi verme te§kilat1 hal! ba§lang1~ safhasm
dadu. Ciinkii §ahsi ihtiya~ kredisi talep eden kimseler, ~ah§an halk 
tabakasma mensub kimselerdir ki, kendilerine Odiin~ verilmesinde fazla 
bir te'minA.ta sahib bulunmamaktadlrlar. i§te bu yiizdendir ki, bu gibi 
kimseler, faiz tehlikesine tam olarak ma'ruz bulunmaktadirlar. Ve sa
dece kanun yoluyla · degil, aym zamanda ozel kredi miiesseseleri §elk
linde baZI koruma vas1talanmn bu halk ta:bakas1 i~in b~lunup ortaya 
atllmas1 zaruridir. >l 

Faizln Getirdigi Felaketler 

A§ag1da gO.sterc:Ugiiniz lngiltere, Amerika Birle§ik Devletleri, Hin
distan vesair yerlerden aldl~nuz misAller faizle miicadele etmenin ne 
kadar zar11ri ve acil oldugunu a~Ik~a isbA.t etmektedir. 

ingiltere'de Faiz: 

Faizin tngiltere'de meydana getirdlgi geni§ ~aptaki te'sir ve neti
celeri Lordlar ve Avam Kamaras1 tarafmdan ihdA.s edllen ((Joint Select 
Committeellnin Tefeciler Kanunu (1925) hakkmda haz1rlam1§ oldugu 
bir rapordan ve ayr1ca 1924 de Liverpool'da para Odiin~~illiigiiniin mah
zU.r ve zararlan iizef'inde yapllffil§ olan bir soru§t11rmadan yararlanarak 
izah edebiliriz. 

lngiltere'de para Odiin~~illiigii i§inin biiyiimesinde halkm da rolti 
olmaktadlr. Tefeciler Birligi · temsilcisinin, mezkU:r Joint Select Com
mittee'ye verdi~ izA.hata gore : <<Para Od\in~~iiliigu geni§ ~apta bir tics
ret s!has1d1r. Size bam rakamlar verecegim: Acaba sizlere bu memle
kette 30.000 miiseccel tefecinin bulundugunu soylersem, bunu ogren
mekle §a§lrlf miSllllZ?n 1 

Aym §ekilde Liverpool'~a yap1lan ata§tlrmada meydana ~Ikanldl
~na g()re (Bu soru§turma -1924 de Liverpool Kadm Hem§ehriler Birligi- · 
nin sosyal ve sanayi reformu komitesi tarafmdan yonetilmi§tir), ,Liver
pool ve Birkenhead'de 1.005.900 niifusa isabet eden miiseccel tefeci 

(1) Report of Joint Select Committee, H.M.S.O. London. 1925. 
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saytSI 1.380 idi kl 730 ki§iye bir para· Odiin~~furi.i dilijmektedir. Tatbik 
edilen faiz hadleri ise korkun~ur. Home Office'nin eski daimi sekreteri 
Sir Mackenzie Chalmers'in Joint Select Committee'ye beyan ettiglne 
gore, ~ah§a:A halk tabakasmm Odiin~ ahrken tabi tutulduklarl faiz 
haddi §Oyledir: 

«Kaideten iki te'mina~ yolu mevcuttur. :;;oyle ki : 5 sterlln 1~m 
ilave bir senet imzalarur ve bunu ta'kiben 4,10 sterlin Odiin~ olarak tes
lim edilir. Borcun tamamm1 veya taksitlerinl Odemekten imtina ve ku
sur etme gibi bir halde ise, <<borcun tamami» Odiin~~'ii lehine matlub 
hale gelir ve haftada 1 §ilin 'iizerinden yanm peni nisbetinde faiz Ode
mek mecburiyeti dogar. Hesab ettigime gore_ bu falz % 250 - 260 ara
smda bir had demek oluyor. Fakat tefecilere Odenen faiz haddi .ekse
riye .% 400 den fazladlr. Yap1lan ara§tlrmalar Liverpool'da y'iiz kadm 
tefeci tarafmdan bor~luya y'iiklenEm mutad faiz haddi 1 §ilin 'iizerinden 
haftada 1 peni olmak 'iizeredir. istlsnA.en ta;tbik edilen haftada 2 ve 
hatta 3 peniUk faiZ'i nazara almazsak, bu 1 penilik faizin manfun yllda 
% 433 haddi 'iizerinden faiz Odemek demek olur.» 1 

Kolayca Odiin~ alma hemen m'iizminle§ir ve Od'iin~ alan ekseriya 
ilk ald1~ borcu Odeyebilmek i~in ikinci bir bor~ almak mecburiyetinde 
kahr .. Bu hal de ahmlll§. olan ilk ibo~ ikincl ahnandan tenzil edilir ve ne
ticede bu Uki Odeyebilmek l~in i'kincisi; iki misline varan bir miktarda 
ahnacakt1r. Haz1rlanan 1raporda um1tsiz ve peri§an hale d'ii§m'ii§ bir
~k m'iista'kriz (od'iin~ alan) numuneleri verilmektedir. Bu komlten1n 
zikrettigi bazt vak'alar hakikaten inamlmas1 g'iic; hallerdir. Mesela Mrs. 
K. bu sisteme gore Odiinc; alml§ ve bunu Odeyebilmek i~in be§ yilda alt1 
defa bor~ almak mecburiyetinde kalrni§tlr. ilk ald1g1 bor~ miktan . 6 
sterlin olmasma ragmen vadesi gelip ~attlgmda 9 sterlin Odemek mec
buriyetinde kalml§ ve her defasmda bir evvelkini Odemek ic;in ilkinden 
daha fazla Od'iinc; ala ala neticede cebine 30 sterlin net Od'iinc; para 
girdigi halde yukanda lzah ettigimiz Od'iinc; sistemf i~inde neticede 11.0 
sterlin Odemeye m~bur kalmi§tir. 

Burad:a l§A.ret edilecek ¢It enterasan bir nokta vardlr ki, hali vakti ·; 
yer.inde olanlara bor~ veren ile, fakirlere veren olmak 'iizere degl§ik tip 
tefeciler vardu. Fakir tabakaya verilen Od'iin~ler daha y'iiksek bir faiz 
nisbetine tabi tutulurlar. Liverpool Komitesi, tefecilerin bu farkh tlp
lerini de bulup ~Ikartmi§tlr : Birinci nevi oct'iinc;c;'iiler zenginlere bor~ 
para te'min eder ve yilhk asgari % 22 haddinde bir faiz tahsil eder. 
Mezkur Komite uzun m'iiddet ara§tnma ve tazyik icra etmesi neticesl 

(1) Bu naklettilimiz ifade Sir Mackenzie Chalmers'in mezktlr Joint Select Committee 
huztlrunda soyledili sozlerdir. 
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mevzuu bahis meselede baz1 ma'lumat toplayabilmi§tir. Bu Odtin~~U
lerin ifad'elerine gore; bir~k hileci mi.i.stakrizin mevzuu hahis oldugu 
vak'alar vardu ve bu yi.izden ciddi zararlara ugram1§lard1r. Onlara gore 
tatbik ettiklerl Odtin~ akdi; §artlan, diger Odtin~~tilerinkinden daha ko
lay yerine getirilebilir ve daha yumu§ak niteliktedir. ikinci nevi Odtin~
ler fakir muhitlerde ~ah§makta ve mezkur komite ara§tmcllarmm 
tedkik ettigi her vak'ada tatbik edilmi§ faiz haddi haftada 1 §ilin uze
rine 1, 2, 3 peni arasmda degi§mektedir. (Bu had s1ra ile % 433, % 866, 
'lc 1300 haddindeki faiz tatbikatma e§it bir haddir.)' 

ingiliz Sendika Komitesinin umumi heyet ba§kam tarafmdan 1930 
senesinde aym mevzuda yazllml§ bir makaleden anladig1m1za gore, bu 
raporun ne§rini mtiteakib, durumda pek fazla bir iyile§me vuku bulma
ffil§tn·. Muellif makalesinde faizin ~ah§an halk tabakasmt ku§atml§ 
bela ve kottil.Uklerin en fenas1 oldugunu if§3. ve beyan etmeketdir. Ona 
gore, "Bir c;:ok fabrikalarda tefeci bulunmaktad1r. Bu fabrika tefecisi 
bir diger k\mseye kar§l h1yanet su~unu I§leyen ve fabrikadaki i§lere bur
nunu sokmasma mi.i.saade edilmemesi laz1m gelen bir kimsedir. Fabri
kadaki mes'tlllerin vazife ve i§i, bir derdi olan i§~iyi dikkatle gozetle
mek ve bu talihsiz kimsenin odtin~ almak iizere kendisine gelmesini 
kollamas1 laztmd1r. Ben oyle vak'alar bilirim ki bunda, 5 sterlin bon; 
i~in §ilin ba§ma 1 peni haddinden faiz odenmektedir. Haftadan haftaya 
faizin artmasma ragmen, bor~ tutan da gitgide ~zalmakta. ve fakat bu 
gayet yava§ bir &ekilde cereyan etmektedir. <;ok fakir bir kadmm ~a
h§tlgt Londra'daki bir fabrikada cereyan eden §U vak'a a~1klanm1§ bu
lunmaktadlr : Anla§lld1gma gore bu kadm, iki senede alml§ oldugu 5 
sterlin odtince mukabil 12 sterlinden fazla mukrize tediyede bulunma
ya mecbur kalml§tl. Old Street Mahkemesi hakimi Mr. Clark Hall, bu 
vak'ada % 180 faiz Odendigini ogrenince tehevviir ve ofkeye kapllffil§
tlr. Aym hakim ytizde ikiytiz, hatta ii~yiiz haddinde faizlere mani olma 
hususundaki acizligini ogrenmi§ olsaydl, daha da feverana kaplhrdl.» 2 

Ge~en astrdan beri ingiltere gibi ileri bir cemiyette, faize kar§l giri
§ilen mticadele sonunda mii§ahede edilen, yukarda naklettigimiz vak'a 
ile yine aym ingiltere'de c;ah~n halkm 1846 yllmda rehin mukabili 
odun~ veren tefecilere % 100 den a§aitl olmamak Uzere faiz Odenmesi 
vak'asmt ~~ukayese etmek suretiyle aradan g~en zamana ragmen ne 
kadar az bir tekamtil vukubuldugunu gorebilmemiz mtimktin olmak
tadlr. 

(1) Nakletti~imiz bu rakamlar .Evils of Money Lending. adJm ta~1yan mezkur Liverpool 
Committee'nin haZlrladlll rapordan almffil$lr. 

(2) Daily Herald, 6 AAusos 1930. 
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Amerika Birle§ik Devletlerinde Faiz: . . 
Amerika'daki durum Ingiltere:dekinden daha iyi degildir. Paraya 

kal'§I kuvvetli bir h1rs ve arzu hakimdir. Epey miktarda da tefecf mev
cuttur ve odiin~ pe§inde kO§an m\istakriz eksik olmamaktad1r. New
York Russell Sage Vakf1, Acil Odiin~ler Dairesi Mudiiru Mr. Ham 1911 
senesinde irad etrni§ oldugu bir konu§mada <<30.000 den ziyade nufUsa. 
sahib bir kasaba ve §ehirde her 5.000 ki§iye bir tefecinin isaJbet ettigini» 
beyan etrni§tir. Bu konu§madan sonra durum daha da kt)ttiye yt)nel
mi§tir. 

Bugiin Birle§ik Ameri:ka'da rastlanan para ikri.Zl i§i gayet kan§Ik 
bir yap1ya sahiptir ve pratik olarak her §ehir ve kasabada mevcuddur. 
<;ok geni§ te§kilat ve sistematik bir i§ teknigine sahibdir; kanuna muga
yir oldugundan hi~ degilse fiilen ~ah§lr. Sadece. umurabahacilar)) diger 
bir deyi§le <<tefeciler)) degil, fakat baz1 bankalar dahi aym ins8.fs1z ve 
zalimce faiz nisbetlerini tatbik eder olmu§lanilr. 1915 de Amerika'nm 
tedaviildeki para i§leri m\i§aviri ve murakrb1 Mr. J. S. Williams'm be
yan ettigine gore, Alaska m\istesna, Amerika Birlqik · Devletlerinin % 
36 Slnl kaplayan 36 eyalette mevcud 1247 banka 2 Eyltil 1915 de -.:ye
min ile te'yid edilen bir bildiriden anla§lld1~na gore- vermi§ olduklan 
baz1 odiinc;lerde kendi eya.Iet ve Birle§ik Devletleriri kanunlarmm mu
saade ettigi a'zami faiz haddinden de yukanda hadleri tatbik etmi§ler
dir. 25 eyalette mevcut 1022 milli banka yeminle miieyyed diger bir bil· 
diride, verdikleri biitun Odunc;lerde vasati % 1 o dan a§agi olmamak iize· 
re hatta baz1 hallerde % 18 e ·kadar faiz haddi tatbik ettiklerini beyan 
etmi§lerdir. 

Yine onun i§aret ettigine gore; yirmi adet buyiik te§kilata sahib 
banka tarafmdan tatbik edilen faiz haddi, yllllk % 100 veya bundan da 
yukardaki nisbetlere varmaktadu·. Bankalara kar§I serdedilen bu mu
rabahacllarm iddias1, Amerika Temsilciler Meclisi tarafmdan 1916 Yl
lmda tahkik edilrni§ ve neticede; bu a§m faizlerin iyice yerine yerle§
mi§ ve kolayca tatbik edilen bir §ey oldugu anla§Ilmi§tlr. 

A§ll'l faizli niuameleler sadece muemmen i'§ ve ticaret konularmda 
tatbik edilmez, aym zamanda rehin ve ipotek mevzulannda da faize 
rastlamr. 1921 senesinde New-York §ehrinin ikamet ve barmma gu~
IU-klerini tesbit ile vazifeli Lockwood Komitesi tarafmdan bu durum 
meydana c;Ikanlmi§ ve tesadufen gizlenememi§ bir y1gm vak'a go~ler 
online serilmi§tir. % 20 ila % 50 arasmda degi§en New-York eyaleti faiz
cileri kanunlara tamamen aykm faiz hadleri tatbik etmekteydiler. 

Kendi ta'biriyle (<maa·§ satl§In (salary purchasing) i§inde ise faizin 
mahzur . ve zaran son derece tehlikeli bir §ekilde kendini gO.stermekte
dir. Tanzim edilen bir raporda <<maa§ sab§l'' vak'as1 S§agida aynen nalk
lettigimiz §ekilde tavsif ve izah edilmi§tir : 
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((Ucret (maa§) satl§l denen §ey basit bir muameledir ... Odiin~ 
alacak olan kimse, bir dolandlriCl -tefecinin- yaz1hanesine gider ve 
burada iki tarafll ve ortas1 z1mball bir kag1dl imzalar. Z1mbanm bir 
taraf1 <~'iicret (veya maa§) hesa·b1 satl§l talepnamesb> ba§ll~m ta§Imakta 
ve diger taraf1 ise alelade bir sat1§ senedi §eklindedir. Satl§ senedi tara
fmm en alt kiSirum Od'iin~ talep eden : <<Bu bir sati§tlr, Odiin~ degil- . 
dir» §eklinde doldurmaya mecburdur. EsAsen ucret almaya ba§larm§ 
olanlar bOyle bir Od'iin~ almaya miiemmen ve laylk gorillebilirler . . Satl§ 
senedi mucibince satllan ucretin teslimi ve aym senedle Od'iin~~uniin 
Odeme giin'iindeki iskontosu talep edilecektir. 'rarih hanesi ise bo§ bira
klllr. ~ayet ooun~ alan, iade g'iiniinde gelip hesab1m temizlemeyecek 
olursa, tefeci o s1radaki tarihi doldurur ve bor~lunun yamnda ~all§tigt 
patronuna hitaben, miistahdemin gelecek maa§mm dogruca kendisine 
teslim edilmesini ister. Bu durumda faiz Yilllk olarak hesaplamrsa 
% 260m altuia d'ii§memekte ve hatta ekseri hallerde daha y'iiksek ola
bilmektedir .» 

United Charities of Chicago umum idareeisi Joel D. Hunter, mal§
larm tefeciler tarafmdan satm ahnmas1 i§i 'iizerinde 1926 da yapllmi§ 
bir ara§tlrmada §U sonuca varmaktadlr : <<0yle hailer vardu ki bun
larda faiz haddi takriben ayda % 40 1 bulmaktadir. Bu i§lerle me§gdl 
§irketler, hemen tamamen pen~elerine alml§ olduklan ucretle ~ah§an 
kimselerin bor~lanm Odeyememeleri neticesi, bu ucretlerini kaybetme
leri ihtimalinden dogan korkulanna dayanmaktadlrlar.» . 

Bu igfal ve suistimallere ragmen bu resmi ve miiseccel tefeciler, 
muhakkak ki cemiyette bir iktisadi i§ ve vazife g6rmektedir. Bunlar sert 
tedbirlerle bertaraf edilemeyen kredi taleplerine istinad etmektedirler. 
Bunun bir liakikat oldugu Massachussettes Ocl'iin~ Acenteleri Murakl
bmm haz1rlad1g1 rapordan da anla§Ilmaktadir. (Enver lkbal Ku~i, 
Faiz Nazariyesi ve islam, 133- 140) · 

Faiz mevzuunu Elmahh da §oyle a~Ikllyor: 

Riba ve Ah§- Veri§ 

Riba : L'iigatta ziyadelenmek, faydala:IUl].ak mlnAsma masdar olup 
faiz dedigimiz ziyade-1 mahsf:tsarun ismi olmU§tur. Lisan-1 §edatte, bir 
akd-i muavaza zunnmda 1vazs1z kalan herhangl bir fazla demektir. 
Riba; bir muamelede hem ivaz kasd1 hem ivazs1zhk suretinde bir yalan
cthk, bir tenakuzdur. Binaenaleyh bir akd-i muavAza z1mrunda olma
ymca riba tasavvur olunamaz. Cinsi, ol~'iis\i bir olan §eyler biribirleriy
le m'iibadele edildigi zaman iki bedel arasmdaki artl§ tahakkuk edeblle
ceginden o vakit ziyade tahakkuk eder. Yani taizin mikyAst cins ve mik
tar veya herbiridir. Akd-i muavazamn es8.s1, mall mala terazi ile mubl-
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dele demek alan sati§tlr ki menfaat sati§l demek olan icare de buna 
mUlhaktlr. Ger9i satl§ bazan kar ifade eder. Fakat bu kAr bir degil enaz 
iki akdin semeresi oldugundan ivazs1z olamaz. On kuru§a ahnan bir §ey, 
onbir kuru§a satlld1g1 zamand1r ki bir kuru§ kar denilir. Riba ise bir akid 
z1mmnda olur. Bir akidde cins ve mikdan ayru alan iki mal biribirine 
tekabUl ettirilerek mubadele edilmi§ oldugu halde arada bir tarafa be
delsiz bir fazla tahakkuk etti mi i§te bu bir ribadlr ki bedelli oimak 
iizere verildigi halde kar§lhgi yoktur. Mesela birine bedelini bilahare 
a}mak iizere karzan on lira verdiniz, harcadi, bir miiddet sonra yerine 
on lira getirip verdi, verdigi anda bu muamele sarf sati§I suretiyle iki 
on lirall bir miibadeledir. Bunlar cins ve miktarda tamamen mfrteka
bildir. Fakat on lira yerine, mesela on lira on kurU§ verilirse, bu on kuru§ 
a\!lktan, bedelsiz verilmi§ bir ziyadedir. i§te bu ayet nazi! Oldugu za
man, boyie altm veya giimii§ para ikraz1yle riba devri cahiliyi arabla
rmda ma'ruf idi. Hatta zenginlerin ~ogunlukla yedigi i\!tigi hep riba de
mekti, biri digerine bir va'de ile altma veya giimii§ bir miktar para ikraz 
eder ve o miiddet i\!in istikraz· miktanna aralarmdaki teraziye g()re bir 
miktar ziyade de §art eylerdi. Bu ayet nazil oldugu zaman aralannda 
en me§hur alan riba bu idi. Herhangi bir bof\!tan va'de hiilul ettigi 
zaman bor\!lU veremezse alacakllsma <<Veremiyecegim, artir» derdi, yine 
bir miktar daha riba zammedilir ve bu suretle va'de yenilendik\!e borcun 
miktan artard1 ve arta arta ashmn bir veya bir-ka\! mislini bulurdu. 
Borcun ashna anapara ve ziyadesine ri:ba ta'bir edilirdi. Her va'denin 
tecdidinde zammedilecek ribanm yalmz ana para hesabiyle veya evvel
kinin ana paraya eklenmesiyle toplam iizerine yiiriitiilmesi §ekli de te
raziye tabi olurdu ki zamamrmz ta'·birine gore biri basit faiz biri mii- . 
rekkeb faiz demektir. Ve ri'bamn ana paray1 ge\!iP katkat olmas1 mii
rekkeb faizde daha seri olmakla beraber ikisinde de v8.ki olur. Cihanm 
bu giinkii faiz muameleleri de mahiyyet bakmundan devr-i c8.hiliyetin 
bu adetinden ba§ka bir §ey degildir. Zaman zaman faiz miktanmn ve 
e§kalinin ~ogalmasi veya a:zalmasi ise mu~melenin mahiyyetini degi§
tirmez. i§te araplarm riba orfiinde tam manas1yla zamamm1zda para
larm faizi veya nemas1 ta'bir olunan fazlas1d1r. Bunun karzdan ba§k'l 
bor\!larda tatbiki dahi boyledir. ~iiphe yok ki liigata nazaran bunun 
en miinasib ismi riba, ziyade, fazla, artlk olmak lazimgelir, buna faiz 
veya nema ltlflkl ( ~ )lj:;. ~~ ~~ . ) medhiliince ticarete te§bihen ve
rilmi'§ yalan bir 1tlakhr. Ribamn paranm fazlala§masmda bilinen bu 
manas1, §eriatta diger mallara ve nesieye dahi tatbik olunmu§tur. Ni-
tekim ( ;,;....:JI ~ ~ )1 ~I ) hadis-i §erif'i mucibince s~rrafllk mua
melesi de miicerred nesie yani ba§h ba§ma ·bir ribad1r. Keza hurmayt, 
tuzu, altlm, giimii§ii, has1ll altl §eyi ayni vechile sayan me§hur hadis-i 

.i 
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§erif'te, fazlallk elden ele pe§in ve hem misli misl1ne mtisavi mukabili 
oldugundan mtisavi oldugu halde pe§in olmamak suretiyle tahakkuk 
eden fazlallgm s1rf veresiye olmaktan ibaret htikmi ziyadeye §timulti 
tizerinrte ittifak vard1r. Bununla beraber bu hadiste ribamn altm, gti
mii§ ve paradan ba§ka §eylerde dahi tahakkuku g'Osterilml§tir ki bun
lar orf-t ltigatta ribadan ma'dud degil idiler. Binaenaleyh riba kelimesi 
orfi manasmdan genelle§tirilerek menkul bir §er'i ism olmu§tur. Boyle 
oldugu §Ununla da desteklenir ki Hz. Orner el-Faruk (r.a.) ccribamn gizli 
olmayan b.ir tak1m bahisleri vard1r ki hayvanda selem bu ctimledendir>> 
buyurmu§tur ki bu bir taraftan ribanm gizli bahisleri dah(bulundugu
nu i'ma ettigi gibi diger taraftan orf-i ltigatte riba 1tlak edilmeyen ve 
nitekim ·bu gun dahi faiz ta'bir olunmayan hayvanlarda selem muame
lesinin hafi olmayan riba bahislerinden bulundugunu tasrih etmi§tir. 

Ahkam1, Kur'an'da beyan olundugu tizere yine Hz. Orner demi§tir 
ki «riban ayeti Kur'an'm en son nazil olan ayetlerindendir. ((Hz. Pey
gamber (s.a.) bunu bize tamamen beyan etmeden irtihal etti. Bina
enaleyh ribay1 ve ribeyi b1rakm1z, yani mevcud beyanata nazaran riba 
oldugu a~1ktan ma'h1m olanlan b1rakt1gm1z gibi reybi, riba §tiphesi 
bulunanlan da b1rakml'Z>> buna binaendir ki islam'da genellikle §tiphe
lerden ka~mma, iyi bir §ey, bir takva mes'elesi oldugu halde bilhassa 
riba §tiphesinden ihtiraz vaciblerden olmu§tur. Bunun i~in F1k1h ilminde 
«riba §iiphesi, ribad1r, zira ribada §iiphe mu'teberdirn diye bir kaide 
vard1r. Mtisltimanlarm bunlan bilmesi icabeder. Zikrolunan alt1 §ey 
hadisiyle diger nasslarm istikrasmdan Hanefi imamlarm istinbatma 
gore, gerek para ve gerek sair mallarda ribamn illeti, mikyas1 iki §ey
dir: cins, mikdar. Fakat ~afiiler, paradan maadasmda bunlardan ba§ka 
yemegi, Maliki'ler de nz1k manasm1 ilave eylemi§lerdir. 

Faiz ahkam1, Hz. Peygamberin gonderili§inin son :: ~nelerinde ve 
Mekke'nin fethi Slralannda nazil olmu§tur. Ve hatta umumi tatbikatl 
ile veda haccmm ilanma rastlami§tir. Bu s1ralar ise islam dininin ikm{il 
devresi bulunuyordu. Evvela sure-i Al-i imran'daki, ( \.i~WI ~ )1 I ;_sl:;')' 

;.;&.I..A. ) ayeti, sonra da bu ayetler riazil oldu. Bu bize gasterir ki 

ribamn kaldmlmas1 bir tekamtil merhalesidir. Riba cari olan i~timai 

hey'et hentiz tekemmiil etmemi§ ve sosyal yardimla§ma duygusu a~z
lardan kalblere gec;:memi§, ic;timaiyyetleri tagallub ve tahakkiimden kur
tulup karde§lik dairesine girmemi& olan cemiyetler ribadan kurtula
mazlar, kurtulmadikc;a da hakkm ho§nud olaca~ ahlaki ve il;timai 
kemali bulamaz, umumi fayda ile 'hususi faydamn ~ati§masml kaldl
ramazlar. Herhangi bir i~timai toplulukta faizsiz ya§anamayacag1 hissi 
c;ogalmaya ve faizin me§rU.iyyetine c;areler aranmaga ba§lad1 m1 orada 
dii§ii§, y1k1ll§, ve devr-i cahiliyete irtica' ba§laml§t~r. Zaruretler ise iba-
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. . 
ha kapiS1m a~r, bu giinkii be§er cemiyetinin riba devrinden kurtula-
bilmesi ciddi: bir sosyal iyile§IDeye baghd1r. Fakir azahp sosyal iyile§me 
ilerledikge faizler dii§ecek ve bir giin gelip kalkacaktlr. Fakat riba devam 
ettikge de servetler inhisardan kurtulmayacak, fakir azalmayacaktu. 
Umumi nokta-i nazarla bu giiniin diinyasmda faizin kaldmlmasi bir 
mefkure olarak dii§iiniilmege ba§lam1§ ise de dogrusu bugiinkii egilim
ler heniiz kaldmlmas1 degil di.i§iiriilmesi iizerinde dola§abilmektedir. 
i§te biitiin diinyamn heniiz tahakkuk ettiremedigi bu ideal, Allah ta
raf1ndan islam toplumunda tahakkuk etmi§ idi. Bu suretle Kur'an ve 
islam dini hali haz1rdaki biitiin be§eriyyete dahi en yiiksek bir tekamii
liin ilhamm1 bah§edecek bir kitab-1 miibin, bir kanun-1 ilahidir. Umumi 
elronomiyi te'min i~in, infak-1 hay1r usuliinii yaygmla§tlran cemiyyet
ler fakirligin tedavisini en onemli i§ sayarlar, bil'akis servet dagihmm
da faiz usullerini tervic eden cemiyetler dahi servette tekelcilik ile fa
kidigin yaygmla§masim hedef allrlar. Faizci faiz almak igin daima 
bir muhtag gozetir. Ve her faiz bir bedel verilmeden alman apk bir faz
lahk oldugu igin muhtacm ihtiyacm1 giderme yerine sa'y ve emegini 
mukabilsiz gasbederek dolay1.siyle zorla§ttnr ve hakikatte o cemiyyet 
ribacllara miinhas1r olur. Fukara k1sm1 ne kadar faziletkar olursa ol
sun cemiyetin haricinde yabanc1 durumunda birakillr. Bu da o cemiy
yeti m:iit.emadiyen ihtilale siiriikler, me§ru' olmayan maksadlardan do
gan ihtilal fikirleri ile f1tri sebeplere istinad eden ihtilalin ise azim fark1 
_vard1r. Rahmet-i ilahiye zengin ve fukaramn samimi yardimla§ma saf-
hasmda n~metlenmi§ olmalanm iktiza ederken, bunun z1ddma hareket 
eden ve kar§1larmda fakirlik ihdas eden cemiyetler, hig bir zaman 1Z
tir8Jb ve sosyal ihtilalden kurtulamazlar. Boyle servet dagll1mmda ri
M.ya ali§an cemiyetlerin ferdleri i~in riba, tiryakilerin afyonu gibi has
ret gekilir ··bir ihtiyag halini ahr. · (Elmahll M. Hamdi Yaz1r, Hak Dini 
-Kur'·an Dill, I, 952- 956) 

Seyyid Kutub ise faiz nlzammm insanhgm ba"§ma getirdigi felaket
leri gostererek, :i:slam'm faizl neden yasakladigmi agrkhyor ve faiz yi
yenln neden Allah'a ve Rasuliine sava§ Han etmi§ oldugunu giiniimiiz 
cihiliyyetinden ornekler vererek §6yle ag1khyor : 

Sadaka, hig kar§Ihk beklemeden yap1lan mali yard1md1r. Faiz ise 
borglanan ki§inin aim terinden veya etinden kopanlan haram maldan 
ibarettir. Faiz ile para alan ki§i, bu parayi gall§tlnp kazandtysa alman 
faiz doktiigii almterinin kar§Illgidir. ~ayet kazanamaytp, zarar ettiyse 
yahud da kendi ailesinin, goluk gocugunun gegimini te'min etmek igin 
borg ettiyse bu takdirde alman faiz; o zavallmm etinden kopanlan bir 
pargad1r. 

Bu sebeplerden dolayt faiz; sadaka ve infak prensibinin kar§ISmda 
yer alan haram, kat1 ve zalim bir sistemdir. 
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Ayet-i kerime ·bu sebeple once guzel, tatll ve sevimli olan sadaka 
prensibini beyan ediyor, sonra da hemen faiz nizanuna ge~iyor. Ama 
sunu§ §eklinde bir nefret tarz1 var. Kullarulan !fade faiz ameliyesindeki 
kotUlugu ve ~irkinligi, cemiyetteki fena te'sirlerinin, insan kalbini bur
kup yeryuzunde fesad kullar arasmda helak tohumlarm1 yayan duru
munu ac1klaYic1 mahiyette. 

Cahiliyyet adetleri arasmda islam'm ibtal etmek istedigi §eylerden 
biri de, uzerinde en cok durulan faizdir. En ~ok faize dikkat sarfedil
mi§tir. Burada ve diger ayet-i kerime'lerde varid oldugu gibi faiz hu
siisunda yer alan hem lafzi, hem de ma'nevi tehditler hi~ bir mevzuda 
yer almaml§tlr. ~uphesiz ki bu hus11sda en son hi·kmet Allah'm hikme
tid~r. 

Cah'iliyyet devrinde faizin pelk C'9k fenahg1 gorUlmft§tft. Anca:k faiz 
nizammm getirdigl zuiUm ve cirkin oldugu kadar da korkun~ hailer, 
cahiliyyet devrinde gftnumu:zde oldugu kadar feci ve deh§etengiz §ek
liyle tebaruz etmi§ degildi. Bugftnun modem cemiyetinde oldugu ka
dar o gun faiz denilen bu kanh cehrede ~1ban ve siviller teba.ruz ~tme
mi§tL ~u ayet-i kerime'de bu zalirn nizama kar§l giri§ilen hamlelerin 
hikmeti, bugftn ·be§er-iyyetin hayatmdakd f~ci neticeleri tamamen ac1ga 
~lktlktan ve aydmhga kavu§tU'ktan sonra daha iyi anla§lllyor. ilk ca
hiliyyet devrinde bu kadar anla§llml§ degildi. Allah Teala'run hikmet-i 
ilahisini, bu dinin azametini, bu nizamm kemalini, bu yolun inceligini 
gormek isteyen her:kes bu ayet-i kerime'ler ile ilk olarak yiizyftze gelen 
kimselerin idrak etmemi§ oldugu §eylel"~ bugftn daha iyi idrak etmek
tedirler. Bugun bizim kar§lmtzda ayet-i kerime'de varid olan her ke
limeyi dogrudan dogruya tasdik eden canh ve pratik numuneler ac1k~a 
smtma:ktad1r. Faizin yaygmla§tlgt, yolunu §S§lrmi§ zavalll be§eriyyetin 
bu faiz nizanumn getirdigi y1k1c1 ve oldurucu belalar ile du§tugu feci 
akibet ortadadlr. tnsanll~n ahlak1, dini, saghg. ve iktisad1, korkunc 
manmras1yla gozler onftndedir. Gerc;ekten de Allah Teala'mn ilan et
tigi hai1bin neticesi olan bir y1gm bela ve azabm 1ztlrabm1 ~ekmektedir 
insanhk. Ferd ferd, cemaatlar haJinde, milletler ve topluluklar halinde 
1bfttun bu azablann mubtelasldlrlar. Ne yaz1k ki insanoglu hala akllm 
ba§ma P.hp ibretle dii§unernemektedir. 

Gecen bahiste anlatllan sadaka, ayru zamanda tslam'm iktisadi 
nizamm1n bir kiSmtru da ihtiva etmekteydi. Bu ictimai ve iktisadi ni
zaml Hak Teala be§eriyyete bir rahmet olarak gondermi§tL isiA.m cemi
yetinin hayat nlzam1 bu kiideler uzerine oturmaktadtr. Bu nizamm kar
§l·smda ise, ona tamamen z1t, ~irkin, kotu ve gA.yet zararh bir §ey. olan 
faiz uzerine kaim nizA.m yer almaktadtr. 
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islam Nizinn ve . Faiz · 

Hadd-i zatmda yeryiiziinde iki nizam vard1r : 
1 - islam nizam1: · 
2 - Faiz nizarm. 
Bu iki -nizam gerek dogurduklan neticeler balpmmdan olsun, ge

rek kaim olduklan esaslar bak1mmdan olsun ve gerekse mefkureleri 
yoniinden olsun birbirleriyle asla birle§emezler. .. islam'm ve faiz esisl 
ti:zerine kaim nizamlann hedef ve gayeleri, hayat gorii§ti tamamen bir
·b'irine z1tt1r. Biri digerini bti.sbtittin reddeder. Her iki nizamm ortaya 
~1karacag1 cemiyetler birbirinden son derece aynd1r ... Onun i~in Al
lah Teala burada faiz nizamn1a kal"§l korkun~ hamleler ve deh§etli teh
ditler ihtiva eden bu ifadeleri kullamyor. 

islam; iktisAdi nizarmm -ve btitun hayat nizamm1- muayyen bir 
mefkureye gore in§a eder. Ve bu mefkllre kainatta mevcud olan hakkm 
ta kendisini temsil etmektedir. Bu esaslan §U §ekilde ozetleyeblliriz; 

Bir kerre islam nizam1 bu kainat1 bizzat Allah Teala'nm yaratt1gt 
esis ti:zerine kaim olur. Yeryiirunu de, insanoglunu da yaratan Al
lah'tlr ... Butun mevcudata varhk ihs&.n eden O'dur. 

Allah Teala -ki 0, mucidi olmasmdan dolaYI, k8.inatm sahibidir
insanoglunu yerytiztine halife yapml§tlr. ihsan ettigi rizlklar ve nimet
ler He onu dtinyaya yerle§tirmi§tir. Ancak butun bunlan ondan alml§ 
oldugu bir ahde ve §arta bagh olarak yapmaktad1r. Yoksa §U koca diin
}"aYl insanogluna bo§u'bo§una vermi§ ve onu ba§lbo§ terk etmi§ degild.fr. 
tnsanlarm hilafeti bir taklln §artlara ve hududlara baghd1r. tnsan, diin
yada istedigi gi<bi ya§aYlp diledigi gibi hareket edemez. insana hilafet 
vazifesi AHah Teala'mn vaz'etmi§ oldugu nizama ve §eriata uyg9n ol
masl §artlyla verilmi§tiT. Allah Teala'ya verilen ahde uygun §ekilde 
cerey~n eden i§ler, akidler, muamele ve ibactetler, dogru ve kabil-i tat
biktir. Allah'm ahdine uymayan hareketler ise b8.tlld1r ve ge~ersizdir. 
tnsanoglu bu §artlara uymayan §eyleri zorla ve kuvvet kullanarak tat
bik etrneye ~ah§lrsa, Allah'm ve Allah'a inanan mii'minlerin asla ka
bul etmeyecegi zulmti irtikab .etmi§ olur. Yeryiiztinde hakimiyyet -bii
tiin kA.inatta oldugu gibi- sa.dece Allah TealA'ya mahsustur. Btittin 
insanlar -hSkim olam da, mahkum olam da- kuvvet ve . yetkilerlni 
O'nun vaz'ettigi §eriatl ve nizann tatbik etme yetkisi.nden ahrlar. Hi~
bir kimsenin bu nizam ve §eriatm haricine ~1ka;bilme yetkisi yoktur. 
Ctinkti diinyada b1sanoglu, Allah'a verilen ahde ve §arta uygun olarak 
hilAfet vazifesini deruhde etmektedir. Ve bir vekilden ba§ka bir §ey de
gildir. tnsan, miilkiyyetinde bulunan §eylerin ve nimetlerin asli sahib! 
ve hakiki yaratiCISl degildir. 

Bu ahitte yer alan §Rrllarqan birisi de; Allah'a inannn§ olanlar 
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arasmda bir yardimla§lllanm li.izumudur. Mi.i'minlerden bir kiSmi dige
rinin yardimcisidir. Marksistlerin dedigi gibi ortwkmal §eklinde degil de, 
ferdi miilkiyyet esaslan dahilinde Allah Teala'nm mi.i'minlere bah§ettigi 
nimetlerden kendi aralarmda istifade etmeleri icabeder. Hangi mi.i'mi
ne Allah Teala kendi fazl-u kereminden ihsan etmi§ ise, onun da kendi 
din karde§lerine gi.ici.i yettigi kadar yardlm etmesi bu ilahi muaheden~n 
§artlan meyanmdad1r. Bununla birlikte bi.iti.in miisli.imanlar ~ah§ma ve 
kazanma ile mi.ikelleftirler. Herkes kendi takatl ve kabiliyyeti niSbetinde 
~ah§acaktlr. Gi.ici.i yettigi mi.idde~e hi~ bir mi.i'min diger mi.i'min kar
de§ine veya cemaatma yi.ik olmamahdir. Bu husftsu daha once de be
yan etmi§tiik. Bundan sonra zekat, mahdud bir §ekilde mi.i'minlerin i.ize
rine farz k1hmyor. Sadaka ise hi~ bir hududa bagh olmadan hertkesin 
kendi gonli.ine terk ediliyor. 

Aym zamanda islam, Allah'm verdigi r1z1k ve nimetlerden inrak 
ederken, israfa ve lfrkse ka~mamaYI her zaman i'tidalli davramp nor
mal hareket etmeyi de §art ko§ar. Bu §art Allah · Teala'nm mi.i'minlere 
helal klldigi gi.izel nimetlerden istifade etme hususunda da vard1r. An
cak bu takdirde mi.isli.imanlarm mal ve g~im ile Ugili ti.iketim ihtiya~
lan i'tidal hududu i~erisinde bulunabilir. Te'min edilEm r1zkm artam 
zekat farizas1 ve sadakaya kahr. Bilhassa mi.i'min ki§i mahm artmnak, 
geil§tirmek, ve ~ogaltmakla mi.ikelleftir. 

Mi.i'min ferd, mahm art1nrken ba~kalanna eziyet vermemeHdir. 
Kazanacag1m derken, kullar arasmda mallarm tedavi.ili.ini.i engelleyen 
veya bi.iti.in mallann tek elde toplanmasma vesile olan hareketlerden 
·k~u:unahdir. · · 

«Ta ki mal, sizden zenginler arasmda bir devlet olmasm.>> (Ha§r, 7) 
islam, diger taraftan kazan~ te'min ederken ba§VUrulan VMJta V'e 

hedefin temiz olmasm1, beslenen niyyetin ve ~ah§ma tarzmm dogru 
olmasm1 emreder. Ve mi.isli.imanm i.izerine vaz'ettigi kaYitlar ile para 
kazanmak i~in fertlerin vicdamm ve ahl8kl.m rencide edici ve cemiyet 
hayatlm ve varhgm1 zedeleyici yollara ba§ vurmaktan kat'iyetle neh
Yecter. 

Ve islam, bi.iti.in bunlan kainatta mevcud vak1alar halinde temes
si.il eden bir mefkure esas1 i.izerine ikame eder. Bu mefkure, yeryi.izi.ini.in 
halifiesi olan insanoglunun bareketlerine te'sir eden, ha,kim olan ahdin 
iiierine k&imdir. 

Bunun i~indir kl, faiz nizam1, ciaha ba§tan iman esas1 ile mutlak 
~ati§ma i~indedir. lmani esaslar iizerine kaim olmayan bir niz:amdlf. 
0 nizamda AUah'a yer yoktur. Allah Teala'mn yeryiizi.inde ikame et
tigi ahlaki hedef ve gayelere yer yoktur. 

Evvela faiz nizam1, ((Allah'm iradesi ile be§erin hayatl arasmda hi~ 
bir al8:ka yoktur.» temel dii§iincesi iizerine kaimdir. 0 nizamda insan 
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her§eyden once yeryuzuntin efendisidir. Allah tarafmdan gelen hit;blr 
akit ile mukayyed kllmamaz. Hit; bir zaman Allah'm emlrlerine uymak 
mecburiyetinde degildir. Ve bu huslista zorlanamaz. . 

Sonra ferd; mal kazanmak ve kar etmek lt;in son derece htirdtir. 
Kazanmi§ oldugu mallanru harcamakta ve eglenmekte serbesttir. Bu 
konuda Allah'tan gelen hit;bir §arta baglanmak mecburlyetinde olma
digt gibi, ba§kalannm faydasmi da dti§tinmekle mukellef degildir. 

Bunun it;in de kendi kasasma istedigi kadar para Have ettikten 
sonra milyonlarca insanm bundan eziyyet t;ekmesi hit;bir mana ifade 
etmez, VIZ gelir ona ... Bazan insanlar tarafmdan vaz'edilmi§ olan ka
nunlar onun bu kazancma bir had koyarak htirriyetini kisitlayabilir. 
Faiz ve kar haddl koyarak, ya da ba§ vuracag1 hile, gasb, talan ve 
oyunlanru engelleyerek bir nevi htirriyetini tahdid edebilir. Ancak bu 
mtidahele insanlarm kendi ellerlyle koyduklan ve s1rf be§eri isteklerinin 
eseri olan engel1er olup bir deger ifade etmezler. <;unku ilahi htikme da
yah sabit bir esasa bagh bulunmamaktadirlar! .. 

Faiz nizam1; t;ok bozuk, hatah bir dti§tinceye dayanmaktadir: Bu 
nizamda; insan varhgmm en onemli gayesi mal kazanmakt1r. Ne §ekil
de olursa olsun para sahibi olmaktlr. Ve istedigi §ekilde bu mah harca
maktlr. Boyle bozuk bir fikre dayandtgtndan ottirti de insanlar mal ka
zarup onu diledigi glbi harcamak i~in kopekler gibi para almaya ~ah§
maktadirlar. Ve bu ugurda online dikilen btittin prensibleri ve ba§kala
rmm menfaatlanru ytkmak it;in t;ah§maktadtrlar. 

Hem faiz nizam1; dogrudan dogruya be§eriyyetin helakini hedef 
alrnaktadlr. insan1Ig1 blr ucuruma gottirdtigti gibi, gerek ferdlerde, ge
rek cemiyetlerde, gerekse devletin ve milletin hayatmda bir avuc faiz
cinin keyfi icin insanlarm hayat1 zehirlenmektedir. Ahlaki, ruhi ve asa
bi krizlerle insanoglunu ut;urumlara yuvarlamaktadtr. Hem para piya
sasi bozulmakta, hem de milletlerin iktlsadi hayati krizlerden krizlere 
stirtiklenmektedir. NihA.yet ~modem cagda oldugu gibi- faiz nizarm 
sayesinde hakiki sultalar ve ameli ntifuz, mahlukatm en a§ag1s1 ve en 
§erirl olan bir ztimre elinde toplanmaktadlr. Bu a§agllik herifler ne in
sanhk, ne de haysiyyet tammaktadlrlar. Ne insanhga, ne de ahde htir
met etmesini bilmektedirler. Ferd ferd insanlann veya htikumet ve 
.milletlerin -memleket dahilinde ve yurt dt§mda- giri§tikleri istikraz 
ve borclanmalar ytiztinden btittin insanhgtn, aim teri ak1tarak elde et
tigi kazanclar bu bir avuc azmhgtn eline gecmektedir. Hie bir zahmete 
ducar olmadan, almlan terlemeden aldlklan faizler ve kA.rlar ile insan
hgm kamm ve etini bir kene gibi emmektedirler ... 

Faiz yiyen kapitallstler sadece zavalh kimselerin alm teri olan mal
lanm ellerinden almakla iktlfA. etmezler. Memleket icinde btittin nuf(iz 
onlann elinde olur... Bunlar hie bir ahlaki veya dini prensib tammaz-
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lar. ideal prensibleri, dini ve ahlaki ilkeleri uydurma hikayeler (!) 
olarak kabul ederler. Ve onlarla alay ederler. Ellerinde bulunan her tiirlii 
niifuzu, kendilerine zavalh kimseleri daha ~ok somiirmek ve daha fazla 
faiz almak imkamm saglayan nizam ve idareleri yerle§tirmek, yahut 
da yeniden ortaya ~Ikarmak i~in kullamrlar. Bu ~irkin hedeflerin, bu 
al~ak emellerin oniinde hi~bir mania duramaz. Bunun i~in en basit yol; 
be§eriyyetin ahlaki degerlerini y1k1f> §ehevi ve be§eri arzularm te§kil 
ettlgi kokmU§ eglence batakhklanna yuvarlamaktir. Nitekim bu batak
hga dii§enler ellerinde bulunan son kuru§a kadar her §eylerini sarfet
mektedlrler. Biitiin degerlerl ve paralan onlerine dikilen bu §ebekelere, 
bu t~zaklara dii§mektedir. Bunun yamsua kapltallstler, diinya iktlsA.d 
piyasasm1 kendi mahdud erp.ellerine ve menfaatlarma uygun §ekilde 
yiiriitmek i~in olanca tahakkiim yollarma ba§vurmaktan geri durmaz
lar. Bunun neticesi iktisad piyasas1 krizlerden krizlere siiriiklenmekte, 
biitiin insanhga umurni faydalar saglayan iktisadi ve smai iiretimler 
hedefini yitirerek faizci kapitalist ziimrenin menfaatma hizmet etmek
tedir. Ve biitiin diinyanm servet ve gelir kaynaklan bu somiirgeci ka
pitalist ziimrelerin elinde bulunmaktadu. , 

Nihayet bu as1rda faiz nizam1 be§eriyetin ba§ma en biiyiik felaketi 
bela etmi§tir. _ Ve yeryiizii cA.hiliyyet devrinde bile bOyle bir felakete 
sahne olmu§ degildir. Ge~en asirda borsalar veya miinferid zenginler 
halinde ortaya ~Ikmi§ olan bu faizciler, giiniimiizde modern banka aga
Sl, kapitalistler olarak kendilerini gO.stermektedirler. Biitiin diinyada el
de etmi§ olduklan reklam ve propaganda vA.s1talanyla ve idareleri altm
dakl i~ ve di§ bask1 mekanlzmalanyla sinema, tlyatro, radyo ve televiz
yon, gazete ve kltap, iiniversite ve satilmi§ ogretlm iiyeleri aracihgiyla 
faiz nizammm iistiinliigiinii ve ileriligini her tarafa kabul ettirdiler. Ka
mm emdigi, etini yedigi zavalh fakir tabaka arasmda faize dayah nizam1 
benlinseyen ve ilerilik telakki eden aldatilmi§ bir tabakanm yeti§me
sini te'min ettiler. •Bu zehirli .fikirlerin enjekte edilmi§ oldugu yabanci 
fikirlerin kolesi durumunda bulunan kimseler; iktisadi geli§menin ve 
ekonomik kalkmmanm en saglam ve dogru yolu olarak falz nizamm1 
benimsemi§ler ve bunu gayet tabii bir hal olarak kabul ediyorlar. Bat1 
diinyasmda ak11lan biiyiileyen ilerlemenin ancak falze dayah bu bozuk 
nizA.m sA.yesinde miimkiin oldugunu savunuyorlar. · Bu aldatilmi§ zaval
hlara gore faiz esA.sma dayah kapltalist nizAmi yok etmek lsteyenler; 
realist olmayan hayalperestlerdir. Ve bunu yaparken de onlar realite ile 
hi~ alA.kas1 olmayan bir yigtn hayA.l mahsulii dini ve ahlA.ki nazarly
yelere dayanmaktadirlar! Bunlar bir siirii gA.fil hayalperest giiruhu
dur! ~ayet onlann istedigi yap1lacak olursa, memleketin iktisA.di hayati 
u~uruma siiriiklenecektir! Hadd-1 zatmda kapitallst diizenin kurbam 
olan insan yigtm tarafmdan, ~ok zaman onu kald1rmak isteyen inan-
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mi§ kimseler alay mevzuu edilmektedirler. Hem onlar, hem de diinya 
i:ktisadiyatl bu bir avu~; kapitalist grubun kurbam olmu§tUr. Diinya 
piyasasmda kapitalist agalarm arzu etmeyecegi bir halin zuhuru onla
rm biitun asablarmm gerilmesine veya sabahlara kadar dii§iindurme
ye yeter. Biitiin. be§eriyyetin faydasma herhangi bir fktisadi faaliyyet, 
insanlan bu a~; kurtlarm elinden kurtaracak hareket, diinya piyasa
smda bu bir avu~ kapitalistin biiyiik buhranlar koparmasma veya diin
ya ~;apmda fiyat. yukselmeleri ve dii§ii§leri i~;in kafidir .. . 

Hadd-i zatmda faiz nizam1, hakiki iktisad baktmmdan da zararll 
ve anormal bir nizamd1r. Faizin getirdigi zarar o dereceyi bulmu§tur 
ki; bu Vakta kar§lSinda bizzat garph iktisad profesorleri bile aym niza
mm idaresi altmda yeti§mi§ olmalanna ragmen dikkatlan bu noktaya 
~;ekmekten geri kalamamt§lardtr. Butun ahlaki, kiiltiirel ve tikri zihni
yetlerini zehirliyen bu basit nizamm icinden yeti§en bu A.limler bile faiz 
nizammm fenah~m kabul ediyorlar. Faize dayall ekonomiyi iktisA.di 
actdan zararh bulan iktisad alimlerinin ba§mda Alman Reich bankasmm 
eski genel muduru ve iktisat profesoru Dr. Scaht gelmektedir. Dr. Scaht 
1953 ythnda ~am'da verdigi konferanslardan birinde §Oyle demi§ti: 
((Riyazi bir ameliye olarak §U bir ger~;ektir ki; yeryuzunde buturi para
lar miktan pek az olan faizci bankerlerin elinde . toplanmaktadtr : Bore 
veren banker, her hal-u karda kazanc sahibidir. Ama bore alan kimse 
hem kazanabilir, hem de kaybedebilir. Bunun ieindir ki, riyazi bir 
vA.kta olarak para, neticede daima bankerlerin kasasma donecektir.» Ve 
bu, asnmtzda bir hakikat olarak gereekle§mi§tir. Yeryiiziindeki para- · 
nm en buyuk yekunu birkac bini a§mayari kapitalistlerin elinde bulun
maktadtr. Geriye kalan mal ve miilk sahipleri, fabrikatorler ve -banka
lardan bore para alan i§ sahipleri ve i§eiler bu kapitalistlerin menfaat1 
iein ~;ah§an ucretli i§eiler durumundadtrlar. Onlann alm terini somu
renlerin saytSI ise birkac binden pek fazla degildir. 

Faizdeki fenahklarm hepsi bu kadarla da bitmemektedir. iktlsadi 
hayatm faiz nizamt iizerine kaim olmastmn neticesinde, mal sahipleriy
le, ~h§an i§~;iler arasmdaki munasebetler bir kumar masasma oturan 
ve birbirini aldatmak icin cah§an kimselerin durumundan farkstzdu. 
Qiinku kapital sahibi olan kimse; daha cok kazanmak i~;in ~;all§mak

tadtr. Bu yiizden en cok para getiren yattnmlara giri§mektedir. Qogu 
kerre ticari ve smA.i hayatta krizlerin ba§ g08termesini ve kendi kazan
ctmn daha fazla artmastm te'min etmek icin piyasadan paralan 
cekmektedir. Nihayet fiatlar yukselmekte, ticari ve smM hayatta call-

. §an kirnSeler kar getirmediginden dolayt ellerindekl parayt i§ sahala
nna yatumamaktalar. Qiinkii uretici veya i§leyici durumunda olanlar. 
istihsal ettikleri mall eskisinden birkac misli tazla fiyata maledebil
mekte ve imalat1 klsmaktadtrJar .. . i§te tam bu strada milyonlarca in-
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san giiciiniin ~ah§t1g1 ima.lat sahasmdaki duraklamadan dogan mal Sl
kmtiSI ba§ gostermekte, piyasada darhk ba§lamaktadtr. Fabrikalar ima
lat sahasm1 kisitlami§ olduklarmdan i§Sizlik ba§ gostermekte ve all§
veri§ azalmaktad1r. Durum bu safhaya gelince ve sermayedarlar, istek
lerin azald1gm1 veya duraklad1gm1 goriince bu sefer ba§hyorlar paramn 
degerini dii§iirmeye. Smai ve ticari hayatta yeniden bir canhhk ba§h
yor. i§~iler ve kii~iik sermaye Sahipleri sermayedarlann ~evresine kO§U· 
§Uyorlar. Bundan sonra hayat yava§ yava§ normale doniiyor. i§ ve ~a
h§ma sahalan faaliyete ba§hyor ve piyasa a~1hyor. Bir dolaptlr donii
yor .. . iktisadi buhranlar, krizler ve devaliiasyonlar diinya piyasalanm 
alt-iist ettigi gibi, zavalll insanlar bu bir avu~ kapitalistin elinde hay
van gibi oynatlhp duruyor ... 

Tiiketici durumunda olan her vatanda§; muayyen bir nisbette do
layh yollarla faizci kapitalistlere vergi Oder. <;iinkii kii9iik esnat ve tiic
car, faiz kar§Ihgmda ald1g1 paramn biriken faizini gayet tabiidir ki 
tiiketici durumunda olan vatanda§m kesesinden alacaktlr. Bunun i9in 
en basit yol; satllan e§yamn degerini artlrmaktlr. Tiiketim mallarmm 
fiyat1 artmca sonu~La kapitalistin cebini dolduracak paralarm yiikti 
biitiin dtinyada vatanda§m omuzuna binmektedir. Devletin ~e§itli i'mar 
faaliyetlerini ytiriitmek ve kalkmma projelerini tatbik etmek i~in giri§
tigi i~-bor~lanmalarm faizi de yine vatanda§m omuzuna binmektedir. 
<;iinkii di§ardan faizle para almak ve i~erden istikraz etmek mecburiye
tinde kalan devlet, bu bon;larm faizini Odemek i~in vatanda§m omuzu
na ag1r vergiler yiikleyecektir. Neticede vatanda§, kapitalistlerin cebi
ne girecek olan muayyen miktarda vergileri Odemek mecburiyyetin
dedir. <;ok zaman durum bu noktada kalmaz. Bu bor~lanmalar sonun
da ~ok kerre somtirge imparatorluklan kurulur ... Yahut da somiirge
ler ytiztinden harpler ba§lar. 

Faizin Kotiiliikleri 

Biz burada - yani Kur'an'm Golgesi'nde- faiz mzammm biitiin 
aksakllklanm a~1klayacak degiliz. Zira bu mevzu ba§hba§ma bir kita
bm konusudur. Biz bu kadarla iktifa ediyoruz. Ve miisliiman olarak ya
§amak isteye:nleri de islam'm neden faizi yasakladlgmi ve faiz nizaml
na dii§man oldugunu a~Iklamak i~in baz1 onemli hakikatlan beyan 
ederek ikaz ediyoruz. 

1 - ~U hakikati iyice kavramah Ve ruhumuza hakim kllmahyiZ ki; 
hi~ bir zaman islam nizam1 ile faiz nizam1 bir yerde birle§emez ... Bu
nun dl§mda ister din adamlarmdan olsun ister ba§kalarmdan olsun 
kim fetva ara§tlrmaya ve soz s6ylemeye kalkl§lrsa yalanc1d1r, dolandl
ricldlr. Daha once de belirttigimiz gibi islam nizam1 esasta faiz nizam1 
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He ~arpi§Ir. Faizin net.ic'esinde ortaya ~rkacak a:hl~ki, ameli ve i~tim~i 
durumlar ile kokten harp halindedir. 

2 - Faize dayah kapitalist niz~m sadece hayat gorii§O., ahlMd ve 
i'tikooi baJlnmdan. degil, iktis~di ve ameli y(}nden de be§eriyyetin ba§l
na bO.ytiGc bir belad1r. Be§er hayat1m felce ugratan en korkun~ ni~mdu. 
lnsanlann saadetini yok etmekten ba§ka hri~ bir faydaSI yoktur. insan
hgm tek~.m:iilO.nO. kokten yikmaJktadlr. DI§tan ne kadar parla:k ve sO.SHi 
gartiniinse g()rO.nsO.n, iktis~di hayati ne kadar geli§tJirdigi iddi~ ed'ilirse 
edils'in kapitalizmin fa:iz belas1 bundan ba§ka bir §eY degildir. 

3 - islam nizammda; ahlaad prensiblerle ameli dO.Sturlar bitl:J.iri 
i~indedir ve birbiri ile al~kahd1r. Ve insan yaptlg1 bO.tiin hareketlerin
de Allah'a verdigi ahdi ve hil~fet §art1m gozetmekle mO.kelleftir. GO.n
lO.k ya§ayi§mda her an Allah tarafmdan mur~kabe edildigini, imtihan 
amnda bulundugunu ve ~hirette huzur-u Rabb'il-Aleminde muhasebe 
edilecegini goz onO.nde bulunduracakt1r: islam'm nazarmda ameli ni
zam ayn; ahlaki niz~m ayn olarak telakki edilmez. ikisi birden insa
mn ameli hayatm1 meydana getirir. Her ikisi de ibAdettir ve insan ge
regi .gi!bi yerine getirdig-1 zaman mO.kat·~tlm gorO.r. Onlan kotO.ye kul
lamrsa gO.n~h kazanml§ olur ve cezasm1 ~eker. islam, i·ktisadi ahlald 
hususlar nazar-1 i'ti!b~ra almmadan var olam1yaca~ gibi fayda da ge
tirmez. tnsanlarm ameli hayatmm ahlaki dO..Sturlar olmadan da ba§a
nya ula§a:bilecegi veya ahlakm bo§ bir §ey oldugu asia kabule §ay~n 
degildir. 

4 - Faizle mu~mele; ferd-in ahlak1m, vicdamm ve mO..SlO.man 
karde§ine karljl duygulanm ifs~d etmektedir. Umumi manas1 ile de ferd
ler arasmda (eki§me, hodkamhk ve egoistlik emarelerini soktugu, ferd
leri .lbirbirine kar§l dO.§man durumuna dii§O.rdO.gO. i~in cemiyet ic;erisin
deki i~timai yard1mla§ma esasm1 yl1~1yor ve cemiyet hayatlm berlbad 
ediyor. GO.niimiizde bu hisler en a§agilik duruma kadar g()tO.rUlmii§ 
ve para kazanmak i~in adice istismar yollan normalle§tirilmi§tir. Kar 
saglamak i~in ne yaz1k ki en iyi c;are faiz olarak telakki edilmektedir. 
Anea'k bu §ekilde faizle para alan kimse serm~yesi nisbetinde bir k~r 
saglamakta ve elde ettigi karm bir k1sm1m da borca, faiz ald1g1 kimse
ye vermektedir. Bunun i~indir ki ahlak bozucu filmlerin, haya yoksu
nu ga·zetelerin, oyun yerlerinin, dans pis-tlerinin ve beyaz kadm ticare
tinin, 'bunlardan ba§ka insanoglunun ahlakm1 y1kma:k isteyen her to.r: 
lii hareketin gerisindeki esas amil rahat kazan~ te'mini i~in ba§ vuru
lan faiz nizam1d1r. Elbette faiz ile bore; alman paralarla cemiyete fay
dah i§ler yapllacak degildir. Bilakls fazla kazanc; getlrecek her §ey mO.
bahtlr lbu yolda. !sterse para; en a§a~hk duygularm, en ~irkin arzula
rm istisman neticesinde elde edilmi§ olsun ... i§te bugO.n yeryO.zO.nde 

-
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kar§l kar§Iya bulundugumuz manzara ... Bunun biricik sebebi faizci
liktir!.. 

5 - Islam tam ve mutekamil bir nizS.mdlr. Faizi yasaklarken, ik- ' 
tisidi hayatta hi~ de faizle muameleyi icabettirmeyen daha b8.§ka esas
h kaideler vaz'eder. Kurdugu i~timai hayat duzeni faize muhta.~ kllma
yacak vas1ftadlr. Hi~ bir zaman i~in iktisadi, i~timai ve insani geli§imi 
de engelleyici degildir. 

6 - islam nizamma uygun hayat duzeni kuruldugu ta'kdirde, fai
ze dayah muesseseler ilga edilirken, modern ekonomik geli§meyi sagla
yacak muessese ve kurumlar da ilga edilecek degildir. Sadece o mues
seseler faizin getiz"digi fenahklardan ve pisliklerden temizlenir. Sonra 
islami :kaidelere uygun nizamnameler dahilinde faaliyetine devam et
mesi saglarur. Bu muesseselerin ba§inda bankalar; §irketler, koopera
tif ve benzeri modern miiesseseler gelir. 

7 - En onemlisi de budur : Miislfiman olarak ya§amak isteyen 
herkes kat'iyyetle inanmahdu ki; Allah Teala herhangi bir §eyi haram 
kllarsa, be§er hayatmm varhgmm ve geli§mesinin o §ey uzerine kaim 
olmasma inanmak imkansizdir. Ayru zamanda ha'bis ve fena olan bir
§eyin hayatm mevcudiyyeti ve terakki.si i~in zarllri olmas1 ve o olma
dan hayatm imkans1z olmas1 dinen muhaldir, ka'bil-i imkan degildir. 
Bu kainatm ya~t1c1SI Allah Teala'd1r. tnsaru yecyuzfine halife olarak 
ganderen de O'dur. insanoglunun geli§ip terakki etmesini emreden O'n
dan b8.§kas1 degildir. Ve bu husllslarda tevfiklm insanlara refik eden 
yine Hazret-i Allah't1r. ~u halde Allah'm haram kllditl bir §eyin hayat 
i~in zaruri oldugunu kabul etmek akide yonunden muhaldir. Hatta 
hayatm geli§mesi i~in §art olan bir §eyin, fena ve ha'bis olmas1 da ayru 
derecede muhaldir... ~u halde bu nevi dU.§fince, a§atlllk bir fikrin ne
siller boyu yayllmasmdan ve ~irkin bir propagandamn zehirli tohum
lanndan ba§ka bir §ey de~ildir. Yillardlr zehirli bir propaganda ile §U 

fi'kir yayllmaya ~ah§1lmaktad1r : «Dfinyanm ilerleyip, geli§ebilmesi i~in 
tek §art faizdir. Faizsiz ilerleme olamaz. Terakki i~in en iyi nizam faize 
dayah nizlmd1r. iktisAden kalk1nmak i~in ekonomik hayat1 faize dayall 
'banka nizArm U.Zerine ikame etmek gere'kir. Bunun dl§mda bir kalkm
ma §ekli dU§Un·Ulemez, imkansizdir ... » Bu propagandalann te'sirinden 
kurtulup da, fi:kren istikllle ul8.§mi§ pek az kimse vard1r. Bu fi.kri aciz
likten ve zay1fhktan oturu o rezil propagandanm te'sir sahas1 geli§
mi§tir. Aynca faizci :kapital agalarmm yerle§tirdigi fikirlerin, yaptlk
lan propagandalarm, dunya devletlerinin her kademesine s1zm1§ olma
lannm ve dunya ~apmdaki ferdi ve umumi yaym ve Han vas1talanru 
ellerinde bulundurmalarmm da bu iddianm geni§lemesinde muhim te'
sirleri vardlr ... 

8 - «Bugun veya yann dunya iktisadiyMmm faiz nizammdan 
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'ba~ka temeller uzerine kaim olmas1 ihtimali muhaldir. Bayle bir §ey 
hurafeden oteye gitmez. Hem bOyle bir §ey dogrudan dogruya yalandlr. 
9iinku ~1karc1 grubun elinde :bulundurdugu reklam ve propaganda va
sitalan gayet kuvvetlidir. Y1gmlarca insamn menfaati mevzuu bahis
tir ... » grbi laflar edenler de yok degildir. Fakat iyi niyetli kimseler ~~
kar ve insanlar da azimle ~ah§Irsa -veya mii.sluman ummeti azimle 
hareke.te ge~erse- diinya kapitalistlerinin elinden istikla.I ve hurriye
tini almaya ~all§Irsa cemiyeti ve kendi hayatl i~in saadet ve temizlikle 
dolu hay1rh ya§amalar arzu derse, faiz nizammdan ba§ka fkti.sadi ha
yatm uzerine kaim oldugu bir nizami yerle§tirmek miimkiindur. Hem 
de Allah'm murad ettigi nizam1 ... Nitekim bu nizam daha once bilfiil 
tatbik edilmi§ti. Ve kendisiyle birlikte tekamiil eden bir hayat numu
nesi vermi§ti. Yine de iddia ediyoruz ki; bu ni:.-.amm golgesi altmda 
faizsiz duzenin kurulmasi mumkundur. Hayatm tekamiilu de ancak o 
§eklide te'min edilir. · Ne olur insanoglu akhm ba§ma toplasa da dogru 
yolu s~e ve hidayete erse!.. 

Ne yazlk •ki bu satlrlar arasmda faizsiz bir nizamm nas1l ~all§aca
gml ve. ne §Bkilde tatbi·k edilecegini a~1klayamayaca~z. Bu kadarhk 
a~Iklama ile iktifa etmek mecburiyetindeyiz. 9iinku bu hus1ls ayn bir 
kitabm konusudur. Faizin iktisadi hayatm esas1 olmayacag1 art1k a~Iga 
~1km1§ 'bir 'haki'kattu. Daha once yolunu yitirip dalalete dii§mii§, sonra 
da islam nizam1 ile kurtulu§a ermi§ olan insanoglu yine aym varllktu .. 
Bugiin. yolunu sap1tm1§ olanlar da aym ecdadm torunland1r. Ve ne ya
zrk ki, buguniin insam kendisini selamete ula§tlracak rahmet, selamet 
nizamina uymak istememektedir ... (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, 
II, 107 - 120) 

Mevdudi de kelimenin kokunden hareketle klasik ve modern faiz 
anlayl'§lanm ozetliyor. Ekonomi ilminin verileriyle faizin zararlar1m 
gootermeye ~all§lyor : 

Ara~a riba kelimesi tam olarak, bir §eye <<ilave» veya <<zam>> yap
ma'k manisma gelmektedir. Teknik baklmdan ise bor~ verenin bor~ 
olarak verdigi ana paraya ilaveten ve muayyen miktarda bir zamm1 
·bo~luya yuklemesi yani «faiz» kar§1hg1 olara.k kullamlmaktadlr. Kur'
an-1 Kerim'in niizulu s1rasmda faiz birka~ §ekilde talep edilmekte idi. 
Mesela lbir kimse baZI §eyleri muayyen zaman i~inde Odenmek iizere sa
tar ve allc1, ta'yin edilen miiddet i~inde maim bedelini Odeyemeyince 
'kendisine, zamh olarak odenmesi §artiyle, muhlet verilirdi. Yahut bir 
kimse :bir m~ktar para 'bo~ verir ve bor~ludan o paramn mutab1k kall
nan bir meblag ilavesiyle muayyen miiddet zarfmda 'iadesini taleb ederdi. 
Yahut ta belirli bir za.man i~in faiz miktan tesbit· edilir ve ana bore; 
para o muddet zarfmda faiziyle birlikte iade edilmez ise uzatllan mud
det i~in faiz miktan .da artmllrdl. 
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Kur'an-1 Kerlm tefecileri .sersem insana benzetmektedir. Sersem 
adamm zihni muvazenesizligi yiizi.inden dirayetten mahrum kalmas1 
gibi, tefeci de para h1rs1 yi.izi.inden akl-1 selimini kaybeder. ~uursuzca 
bencilliginin ve tamahmm be§erl karde§ligi ve yard1mla§ma duygusunu 
kokten nasll y1kt1gmm ve amme menfaatlm nasll mahvettiginin fark1-
na varamayacak kadar sersemle§ir ve ki.istahla§lr. Ammenin menfaa-

. tini haleldar etme pahasma maddi refaha kavu§inakta beis gormez. i§
te bu di.inyada bOylece sersem gibi hareket etmi§ olur. Bir kimsenin ahi
ret gi.ini.inde uyam§I bu di.inyada oli.ir iken t1\bi bulunacagi §artlara 
uygun olacagmdan, obi.ir di.inyada oli.imden sonraki hayatta deli bir 
adam olara'k uyanacakt1r. 

Koti.ili.iklerini yanh§ ·bir nazariyeye istinad ettirdiler ve kar ile 
faiz arasmdaki esas farki goremediler. ~oyle bir iddiada bulundular : 
Sermaye i.izerinden 'kar ticarette me§ru olduguna gore, 'borca yatmlan 
para i~in faiz ni~in haram olacakmi§? Ve Arap tefeciler boyle iddiada 
kendi ba§larma yalmz kalmadllar... Bu gi.ini.in bankerleri ve sarraflan 
da faiz hakkmda ked. aym iddiayi ileri si.irmektedirler. Onlarm iddias1-
na gore, digerine blr miktar bor~ veren kimse, bu paradan kendi namma 
k!r te'min edebilecek durumda ·bulunmakta ve bor~lu ise ·bu paray1 
fiilen 'k!rh !bir i§e yat1rmaktad1r. Bu vaziyete gore bor~ veren kimse, bor~
lu kimseden bu vemnli kredi i«;in k!rdan bir k1smm1 !)eden almasm? 
Maamafih onlar unutmaktadular ki; bu di.inyada riski olmayan hi~ 
bir muayyen ve garantili k!r mevcud bulunmamaktad1r. Ticaret, es
n!fhk, san!yi, zir!at ves!ire de bir kimse hem i§«;ilige, hem de serma
yeye para yatlrmakla birlikte ayru zamanda muayyen kar hususunda 
hi~ bir garantisi bulunmayan risklerle kai"§lla§ma durumundadir. ~im

dilik, i.iretim i«;in degil de ti.iketim i~in bor~ alan bor~lunun durumunu 
ve kez! faiz miktan meselesini bir tarafa birakahm. · K!rh bir i§i i~in 
orta derecede faizle bo~ veren faizcinin durumu ile normal §e'kilde i§ 
goren klmsenin durumu arasmdaki far'k1 mukayese edelim. Onlar. (ba§
ka §ekilde i§ gorenler) bi.iti.in gi.inlerini, emeklerini ve kabiliyetlerini i§e 
hasrederler. Serm!ye yatmrmnda bulunurlar ve i§lerinin kendi gay
retleri s!yesinde karh hale gelmesi i~in ·gece gi.indiiz gayret sarfederler. 
Buna ragmen muayyen bir kar iizerinde garanti yoktur ve her ti.irli.i 
riske katlanmak mecburiyetindedirler. Buna kar§Ihk sadece sermayeyi 
bor~ olarak veren faizci, hi~ bir riske i§tirak etmeden muayyen kan al
makta devam eder. Hangi di.i§i.ince, hangi mantlk, hangi adalet ve ikti
sad prensibine gore o faizci muayyen miktarda bir kan almaga hak 
kazanabilir? Mesela yirmi sene ic;inde fiyatlardaki yi.ikseli§ ve di.i§i.i§le
rin ne olacag1 kimsenin ma'lumu bulunmamasma ragmen, bir fa:brika
ya yirmi sene va'deyle muayyen faiz i.izerinden kredi ac;1lmas1 nas1l olur 
da hakh gori.ilebilir? Keza as1r boyunca muayyen faizl mutazammm 
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'bir harp istikraz1 hi~ hakh goriiletbilir mi? Bu halde mille~e riske, za-
rara ve cefaya katlanmak durumu has1l olacaktir. 

Ticaret ile Faiz Arasmdaki Farklar 

Moral ve iktisadi bak1mdan birbirinden ayn neticeler doguracak 
olan 'kar ile faiz arasmdaki ana fark §oyledir : 

1 - Ahc1 ile sat1c1 arasmda kar meselesi kar§Ilikli ve e§it §artlarla 
anla§maya 'baglamr. Mii§teri muhta~ bulundugu mall satm allr ve sa
tiel ise mii§teriye maim te'mini i~in harcayacag1 zaman, i§~ilik ve zihni 
~ah§ma kar§1hg1 kar ahr. Buna mukabil faizde ise, bor~Iu muhta~ 

olmas1 sebebiyle pek tabii ki ah§-veri§ anla§masmda, bor~ verenle ay
m ve e§it §artlara sahip olamaz. Faizciye (tefeciye) gelince, kar olara'k 
farz ettigi muayyen miktardaki faizi alacaktir. Eger bor~lu bor~ ald1g1 
paray1 §ahsi ihtiya~Ianm gidermekte kullamrsa, zaman faktoru ona 
hi~ kar 'getirmez. Eger parayi ticaret, sanayi, ziraat vesaireye yatmr ise, 
o vakit 'kar ile zararda ortak §ansa sahip bulunacaktlr. Boylece faizdeki 
bor~ para, bir tarafa garantili ve muayyen kar ve obur tarafa ise zarar 
getirmi§ olacaktlr. Yahut da bir tarafa garantili ve muayyen kar ve 
diger tarafa ise garantisiz veya muayyen olmayan kar getirmi§ ola
caktir. 

2 - Tuccar, miktan ne olursa olsun, 'kanm ilk ve son olara'k bir 
kerede elde eder. Fakat tefeci, va'de muddetinin uzamas1yle faizi fazla
siyle almakta devam edegelir. Kredi ile alman para uzerinden 'bor~lu

nun elde edebilecegi kar ne miktar olursa olsun hudutludur. Fakat 
faizci, faizi i~in hudud tammaz. Ekseriya oldugu gibi, borcunun butun 
kazancm1 ahr. Ve onu, nafakasmi te'min eden butun vas1talardan bile 
ve 'hatta §ahsi ihtiyacma mahslis maldan dahi ma:hrum b1rakmakla 
birlikte alml§ bulundugu bor~ hala onun uhdesinde baki kalmakta de
vim edegelir. 

3 - Mal ve bedel el degi§tirince artik i§ ali§ veri§i-nihayet bulmu§ 
olur. Bundan sonra satl.'ciya herhangi bir bedelin odenmesi talep olun
maz. Kira ile te'min edilen mobilya, ev, tarla vs ... harcanmaz, fakat 
va'denin hitammda sahibine iade olunur. Sermaye meselesinde ise 
bor~lunun evvela o sermayeyi harcamas1 ve sonra da verimli ·hale ge
tirip faizi ile birlikte tefeciye iadesi laz1mgelir. Boylece -bor~lu kimse 
iki turlu riskle kar§lla§Ir : Evvela sermayeyi verimli hale getirebilmesi, 
sonra da ondan faizi kar§Ilayabilmesi gerekir. 

4 - Ticaret, sanayi, ziraat vesair sahalarda · i§ goren kimse, za
man, i§~ilik ve zihni ~ali§ma kar§Ihgmda kar elde eder. Halbuki tefeci 
hi<~bir riske girmeden ve hi~bir i~i yapmadan, esasmda kendine pek az 
luzumlu olan pR.rayi oraya yatird1 diye borc;lunun daha ~ok avantajh 
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ortag1 haline gelir. Kar olsun olmasm, yahut ta zarar dahi bulunsa o, 
muayyen ve garantili faizi devam eden ·bir ortaktlr. 

Yukardaki ma'1umattan a~IkGa anla§Ilacag1 uzere, ekonomik zavi
yeden de ticaret cemiyetin in§8.sma hizmet eder. Fakat faiz cemiyeti 
mahveder. Moral baklmmdan faiz (mutlak tabiatl icab1) tamahkarllk, 
bencillik, zulum, kat1 kalplilik, altmperestlik vesair kotUlukler husUle 
getirir. Yardimla§ma ve be§erin §efkat hissini oldurur. Bu sebepten do
lay! hem ekonomik ve hem de moral bak1mmdan tahripkardir. Peki oy
leyse, parasm1 kullanan kimse o para ile ne yapacaktlr? Sualine cevap 
§U olacaktlr : 0 kimsenin kar ve zarar ortakhg1 uzerinden parasm1 ti
caret, sanayi vesaireye yatirmasi icabeder. 

Bu mlisamaha, faizi yasaklayan ayetin nuzulunden evvel almmi§ 
olan faizin sadece §er'i safhasma muteallik olup, almmi§ olan faizden 
elde edilen gelirin helal k1hndigi manasma gelmemektedir. Ayetin tam 
ifadesinden anla§Ilacagma gore; karar i~in i§ Allah'a kalacakt1r. Yoksa 
Allah Teala tarafmdan dogrudan dogruya helal sayilffil§ oldugu mana
sin! ta§Imamaktadir. Bu bak1mdan meselenin boyuna uzamamas1 ic;in 
faiz babmda §er'i talebte bulunulamayacagt ac;Iklanmi§tlr. Moral ba
kimmdan necis olarak kalmakta ve onu almi§ ·bir kimsenin kendini bu · 
pislikten temizlemesi i~in elinden geleni yapmas1 icabetmektedir. 0, 
geliri kendine sarfetmekten ka~mmah ve faiz almi§ <>ldugu kimseyi bu
lup ona iade etmeye ~ah§mahdir. Eger o adam1 te§his etmeye ve 'bul
maga muvaffak olamazsa, o vakit bu haram ve necis parayt i~timai ha
yir i§lerine sarfetmelidir. Mah§er gununde bu mesele uzerinde karar 
verecek olan Allah Teala'mn cezasmdan ancak bu §ekilde kurtulmu§ 
olabilecektir. Bu haram servetten zevk alan kirnse, faiz yuzunden ce
zaya da mlistahak olabilir. 

'Sosyal, ekonomik, moral ve ruhi bakimdan da hal aymd1r. Zahirde 
faiz, serveti ~ogaltan ve sadaka ise serveti azaltan faktOr olarak gozuk
mekte ise de; aslmda tam aksinedir. ilahi kanuna gore faiz; mutlak 
mahiyeti .icab1 sosyal, ekonomik, moral ve ruhi inki§afa engeldir. Sa
daka ise onlarm inki§afma hizmet eder. 

Moral ve ma'nevi bakimdan ele alacak olursak; faizin tamahkar
hk, bencillik, cimrilik, dar kafahhk, kati kalplilik, ve mumasili kotu 
esaslar uzerinde vucud bulmu§ oldugunu ve tefeciyi bu gibi kotuHiklerle 
beslemekte ·bulundugunu a~1kca goruruz. Diger taraftan sadaka cO
mertlik! §efkat, a~Ik kalblilik Ve mfimasili meziyetler esas1 uzerinde VU
cud bulmU§ olup aym ulvi ehliyetleri yapiC:t mahiyette bulunmaktadir. 
Bu meziyetlerin evvelki kotUluklerden ~ok daha hay1rh oldugunu kim· 
se inkar edebilir mi? 

Sosyal bak1mdan ele alacak olursak; i~indeki ferdlerin, kar§Ihkh 
muamelelerinde bencillige dayanan ve ba§kasma §ahsi ~1kan bulunma-
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dan yard1m etmek istemeyen bir cemiyette asll kuvvet ve lstikrlr bu
lunamiyacagi, az1c1k dii§iinmekle meydana ~Ikar. Eger zengin kl§iler 
fakirlerin mevcudiyetini sldece kendilerine istismlr fusati saglamak 
sebebi olarak goriirlerse, sonu cemiyetin par~alanniasma sebep olacak 
bir menfaat ~arpi§IDasi vuku'bulur. Bu kotii vaziyeti doguran ba§ka 
faktorler de mevcud olmakla birlikte, bunlar tabii ki, sm1f miicadelesi 
meydana getireceklerdir. Buna mukabil, eger cemiyetin ferdleri birbir
lerine kar§l muamelelerini kar§Ihkh §efkat esas1 \izerine kurarlar ve 
birbirlerine kar§I co:rpert~e harekette bulunurlarsa, o vakit mensub 
olduklan cemiyeti kuvvetlendirmi§ olurlar. Eger herkes birbirine yar
dima gayret eder ve varhklllar, yoksullara §efkat gasterirler, hi~ olmaz
sa adaletle hareket ederlerse, kar§Illkll sevgi ve yardimla§ma geli§ir. 
Cemiyet kuvvetli, istikrarh olur. Cemiyetin inki§lfi pek tabii ki, i§·birligi 
ve kaf§Illkh yardimla§rnaYI hlzlandiracaktir. 

f]imdi; faizi ekonomik bak1mdan ele alahm: iki turlu bor~ var
dlr: Bunlardan biri; muhta~ ve 'bi~lre kimsenin §ahsi ihtiylcma sarfet
mek uzere ald1g1 yani istihlak i~in alman bor~tur. Digeri de i§ adam
Ian tarafmdan i§ hayat1, ticaret, sanayi, zir!at ve mumasili sahalarda 
kullanmak uzere alman ekonomik kredidir. Birinci. §ekildeki bor~da 
faizin tahribk!r neticeleri herkesin ma'lumudur. Tefeciler ve banker
ler her memlekette i~ilerin, ~ift~ilerin umumiyetle fakir halkm !deta 
kamm emercesine onlan peri§an hale sokmaktad1rlar. Faiz kulfeti bu 
gibi kimseler i~in a§a~ yukan bor~lanm Odeme imkamm ortadan kal
dirmakta ve bu ·bula§Ik h!Iden kurtulabilme ~aresi olarak da, birbirl 
arkas1 'borca girmek, borcu bor~la kapatmak mecbtlriyetinde kalmak
tadirlar. Ald1klan boicun birka~ misli faiz Odedikten sonra bile bor~lan 
baki kalmaktadir. Bor~lunun gelirinin buyiik klsm1 tefeciler tarafm
dan elinden almmakta ve zavalll borc;lu kendisini bir turlu iki yakas1 
biraraya gelemez bulmaktadir. Tabii ki bu hal, i§c;lnin i§lerindeki men
faab yok eder. t~inin urunu 'ba§kalan tarafmdan elinden almmca bir 
daha istekli ~all§amaz. · 

·Buna ilaveten uzuntu, heyecan, adaletsizlik veslire . .. Onlarm slh
hatlanm 'bozunca da paras1zhk yiizunden 1\izumlu ilac1 bile alamaz · 
olurlar. BOyle tefecilik, ~ogunlugun kamm emmek pahasma ufak bir 
azmh~ semirtmi§ olur. Ve bunun sonu umumiyetle milli bunyeyi deje
nere eder. Bu halin sebep oldugu kifayetsizlik milli uretimin kalitesini 

" ve standardm1 d\i§\ik seviyeye sokar. Neticede kan emiciler, kotUlukle
rinin :penc;esine ·bizzat kendileri du§rn\i§ olurlar. Zalim tefeciler yuzun
den ezilen halkm hiddeti ve nefreti kanh bir ihtilal olarak patlak ve
rince, onlarm kotu yolda kazanml§ olduklan servetle birlikte §eref ve 
hayatlan da silinip gider. 
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Ekonomik kredilerdeki · muayyen faize gelince, bundaki pek ~ok 
kotiiliikten ii~ tanesini §Oylece siralayabiliriz : 

1 - Piyasa vaziyetine gore, kara miisavi veya kardan daha fazla . . 
faizi Odeyemeyen i§ sahalan, millet menfaatma ne kadar haYirh olursa 
olsun sermaye celb edemez. Piyasada mevcud para, milli menfaata ne 
kadar muz1r ve tahribkar olursa olsun, kara miisavi veya kardan daha 
fazla faiz getiren ticaret ve sanayi sahalarma akar. 

2 - Her tiirlti §art altmda mesela % 5, % 10 daha fazlasi gibi 
muayyen ve miitecanis bir kan garanti eden hic;bir ticari, smai ve zuai 
i§ sahas1 yoktur. Boyle bir garanti §Oyle dursun, hie; bir i§te zarara kar
§1 :bile garanti olamaz. Bu sebeple muayyen miktarda Odenmesi icab 
eden faizle sermaye saglayan i§ sahas1, hi~bir vakit zarar ve tehlikeden 
kurtulamaz. 

3 - Tefeci, i§ sahas1 ile dogrudan dogruya ortak bulunmay1p, gozii 
sadece garantili muayyen bir faizin kendisine Odenmesindedir. 0 i§ 

sahasmm refah1 onu alakadar etmez. Onun ilgilendigi tek husus, ken
di §ahsi menfaatid1r. Bu sebepten o, piyasada en kiic;iik bir durgunluk 
hissetse, sonsuz tamahkarhkla parasm1 geri ~ekmeye ve elinden c;Ikar
mamaya gayret eder. Boylece tamahkarhg1 yiiztinden panik meydana 
getirir ve panik iizerine panige yol a~acak felaketi artmr. 

Yukanda zikredilen tic; kottiltik, ekonomi ilminin elifbasm1 bilen 
herkesc;e ma'lumdur. ~aizin, milli ve ekonomik serveti azaltacag1 hak
kmdaki, Allah Teala tarafmdan bildirilen f1trat kanunundaki hakikati 
hie; kimse inkar edemez. 

~imdi de ekonomik bak1mdan sadaka muessesesini ele alallm : Eger 
bir cemiyetin, hali vakti yerinde insanlar paralanm kendileri ile ken
dfterine tabi kimselerin hayati ihtiyac;larma sarfederler ve servetleri
nin bir k1smm1 muhtac;lar arasmda ve muhtac;larm hayati ihtiyac;la
nm te'min ic;in dag1t1rlarsa, yahut i§ adamlarma faizsiz olarak bore; ve
rirler ise 0 vakit pek tabii ki, ticaret, sanayi, ziraat vesair sahalarda re
fah seviyesi son derece artar. Milli refah seviyesi arttlkc;a servetin ge
liri faizi kabullenen memleketlere k1yasla daha verimli olacaktlr. Boy
Ieee faizin bir milletin geli§mesine engel olacag1 sadaka muessesesinin 
ise geli§meye yardlffiCl olacag1 a§ikardlr. 

'~iiphesiz ki tefeci , nankor bir mahluktur. Allah Teala'ya kar§I min
net hissi besleyen bir ki§i olsayd1 o vakit ona Allah tarafmdan bah§e
dileni Allah'm ba§ka kullarma faizsiz olarak bore; vermesi icabederdi. 
Fakat bunu yapmay1p da Allah'm ihsamm, kendisinden daha az na
sibkar olan kullan istismar vas1tas1 olarak kullamrsa, o sadece nankor 
degil aym zamanda zalim ve gunahkardir. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, 
I , 297- 303) 
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282 - Ey iman edenler, muayyen bir va'd ile bo1Vlan
dlglniz zaman, onu yaZin. Aran1zda bir katib de dogrulukla 
yazsm. Yazan, Allah'In kendisine ogrettigi gibi yazmaktan 
c;ekinmesin, yazs1n. Hak kendi iizerinde olan da yazd1rs1n. 
Rabbi olan Allah'tan korksun da ondan bir~ey eksiltmesin. 
~ayet borc;lu ·sefih (beyinsiz), kiic;iik veya kendisi soyleyip 
yazchram1yacak durumda ise velisi dosdogru yazdirsin. Er
keklerinizden iki de f?Ahid yap1n. Eger iki erkek bulamazsa 
f?Ahidlerden raz1 olacagm1z bir erkek, biri unuttugunda di
geri ona hatirlatacak iki kad1n olabilir. ~Ahidler c;agJ.nldik
lannda c;ekinmesinler. Bore;, ~iiyiik veya kiic;iik olsun onu 
miiddeti ile beraber yazmaktan ii$enmesin. Bu, Allah ya-' 
n1nda adAlete daha uygun, f?ahidlik ic;in daha saglam, $iip
heye diismemenize de daha yakmchr. Ancak aran1zda pe
$in ah~-verif? olursa onu yazmamaruzda size bir giinAh 



1118 iBN KESiR (Ciiz: 3; Sllre: 2 

yoktur. A~-veri§ yaptlguuzda §Ahid tutun. Yazana da §e
hadet edene de zarar verilmesin. Sayet zarar verecek olur
saniz, o zaman kendinize dok:unacak bir kotiiliik olur. Al
lah'tan korkun. Allah size ogretiyor. Allah her §eyi bilir. 

Bor~lanmada Yaztljma Prensibi 

Bu Ayet, Kur'an-1 Kerim'deki en uzun ayettir. 
imAm Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bize Ylinus'un ... Said ibn Mii-: 

seyyeb'den rivayetinde' ona ula§tlgma gt>re Ar§'ta Kur'an'm en yeni 
ayeti <<bo~lanma Ayetbdir . . 

imam Ahmed der ki : Bize AffAn'm... ibn Abbas'tan rivayet etti
gine gare bor~ (bor~lanma) Ayeti nAzil oldugunda Rasftlullah (s.a.) 
§oyle ·buyurmu§lardu : . 

«Ilk inkar eden, Adem (a.s.) dir. Allah Teall Adem'i yaratt1gmda 
s1rtm1 meshetti (&vazladl) ve klylmete kadar onun ho§lanm1yaca~ 
§eyleri ondan ~1kardl. Sonra ziirriyetini ona arzetmeye (g08termeye) 
bll§ladl. Adem (a.s.) onlann arasmda yiizii parlayan bir adam gorerek: 
Ey Rabp1m, bu kimdir? diye sordu. Allah Teala : «0, oglun Davftd'dur,)) 
buyurdu. Adem : Ey Rabb1m, omrii ne kadard1r? diye sordu. Allah 
Teala: «60 yll.)) buyurunca Adem: Ra·bb1m, omriinii arttu, dedi. Allah 
Teaia: <<Hayir, ancak senin omriinden allp, onunkini artt1nnm.>> bu
yurdu. Adem (a.s.) 111 omrii 1000 sene idi. Allah TeAll Davud'un omriinii 
40 sene uzatarak bunu yazd1 ve melekleri dP. buna §lhid tuttu. Adem 
(a.s.) in oliim vakti gelip ~tmca ve melekler kendisine gelince: Benim 
omriimden daha 40 yil kaldl, dedi. Kendisine: Sen onu oglun Davftd'a 
vermi§tin, denildi. Adem: Yapmadlm, deyince Allah Teala yaZIYI g<>s-
terdi ve melekleri buna §lhid tuttu.>> _ 

'Esved ibn Amir'in Hammad tbn Seleme'den rivayetinde §U faz
lallk vardir : 

<(Allah Teall DAvftd'un omriinii 100'e Adem'in omriinii de 1000 
seneye tamamladu ibn Ebu Hltim de bu hadisi Yftnus ibn Habib kana-
hyla ... Hammad ibn Seleme'den rivlyet eder. · 

Bu hadis, ger~ekten garibtir. RAviler arasmda yeralan Ali ibn Zeyd' 
in hadisleri mftnkerdir. 

( ...... ........... ....... ) 
Allah Teala'nm: <<Ey imln edenler, muayyen bir va'de ile bor~lan

di~mz zaman onu yazm.)) buyrugu mii'min kullanna, va'deli muame
lede bulunduklannda bunu yazmalan konusunda bir irpddir. Bu, bor
cun miktan,. zamam i~in daha saglam ve buna §ahid olan i~in de daha 
mazbuttur. Allah TeA.la . A yet-i kerime'nin sonunda buna i§lretle : <<Bu, 
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Allah yanmda adalete daha uygun, §ahidlik i~in daha saglam, §Uphe
ye dii§memenize de daha yakmdir.» buyuruyor. 

Siifyan el-Sevri. .. <cEy iman edenler, muayyen bir va'de ile bor~
landigmiz zaman onu yazm.» ayet-i kerime'si hakkmda ibn Abbas'tan 
rlvayet ediyor ki o §oyle demi§tir: Bu ayet-i kerime belli bir va'de ile 
yap1lan selef (va'deli satl§) hakkmda nazi! olmu§tur. 

Katade ... ibri Abbas'tan rivayet ediyor ki o: <cBen §ehadet ederim 
ki belli bir va'de ta§Iyan selef (va'deli satl§) i Allah Teala helal k1lm1§ 
ve buna izin vermi§tir.» deyip, sonra da: <cEy iman edenler, muayyen 
blr va'de ile bor~tlandigmlz zaman, onu yazm.» ayet-i kerime'sini oku
mu§tur. 

Bu hadisi Buhari rivayet eder. 
Su'(yan ibn Uyeyne tarik1yla ibn Abbas'tan rivayet edildigine gO. 

. re o §Oyle demi§tir : 
Rasulullah (s.a.) Medine'ye ·geldiginde Medine'liler bir, iki ve u~ 

senenin meyvesinden selef (va'deli satl§) yap1yorlardi. (Parayt pe§in 
alarak bir, iki ve u~ senenin mahsillunu sat1yorlard1.) Rasulullah (s.a.) 
§6yle ·buyurdular: 

«Kim selef yaparsa belli bir Ol~u. belli bir ag1rhk ve belli bir va'de 
ile selef yapsm.» 

Buhari ve Muslim bu hadisi rivayet ederler. 
Allah Teala'mn: <cOnu yazm.» kavli giiven ve muhataza i~tin yaz

rna ernrini i~ermektedir. Buna i'tirazla Buhari ve Miislim'de Abdullah 
tbn Omer'den rivayet edilen Rasulullah (s.a.) m: <cBiz, ummi bir um
metiz; yazmaytz ve hesap yapmaytz (yaz1 ve hesap bilmeyiz) >> sozii ser
dedilirse Rasulullah (s.a.) m bu sozu ile Allah TeA.lA.'mn yazma emri
nin arasm1 nas1l cem'ederiz? 

Buna §oyle cevap veririz: Din, ashnda yaZ1ya muhtA.~ degildir; ~iin
kii Allah TeA.la kitabullahl kolayla§tlrml§, insanlara ezberlenmesini ko
layla§tlrml§tlr. Sunnetler de Rasulullah (s.a.) dan ezberlenmi§tir. Al
lah'm yaz1lmasm1 istedigi §eyler ise insanlar arasmda vuku bulan ciiz'i 
§eylerdir. insanlar bunlarm yaZ1lmas1yla ir§A.d sadedlnde emredilml§
lerdir. Degllse baZ1lanmn saild1~ gibi baglaytcl bir emir degildir. 

tbn Cureyc der ki: Kim bor~lanusa yazsm, kim all§-verl§ yaparsa 
§ahid tutsun. 

KatA.de der ki : Bize anlatlld1~na gt>re, Ebu StileymA.n el-Mar'a§i 
Ka'b'a arkada§h'k eden birisiydi. Bir gun arkada§lanna §oyle sordu : 
Rabbma duA. ettiginde duasina icA.bet edilmeyen mazlumu blliyor mu
sunuz? Bu nasll olur? diye sorduklannda: ccBir adam ki belli bir va'de 
ile satl§ yapar, §A.hid tutmaz ve yazmaz. Mahmn zamam gelince sahibi 
bunu inkA.r eder. 0 da Ra:bbma duA. eder, ama duasma icA.bet edilmez. 
<;unku o, Rabbma isyA.n etmi§tir.» dedi. 
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Ebu Said, §a'bi, Rebi' ibn Enes, Hasan, ibn Cureyc, ibn Zeyd ve 
ba§kalarmm soyledigine g()re bu (borcu yazma) vacibtir. Sonra Allah 
Teala'mn: «§ayet birbirinize guvenirseniz, guvenilen kimse ... borcu
nu Odesin.» (Bakara, 283) ayeti ile neshedilmi§tir. 

Yazmama ve §ahid gostermemenin inkar edilmedigi ve bizden on
cekilerin §eriatmdan bizim dinimizde de kabul edilen hususlarm bu
lundugu hikaye edilen §U hadis-i §erif de buna delildir: 

imam Ahmed der ki : Bize Yunus ibn Muhammed'in ... Ebu Hurey
re'den rivayetine gore RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur : 

«!srailogullanndan birisi, yine israilogullarmdan bir adamdan ken
disine 1000 dinar bor~ vermesini istedi. 0 ki§i : Bana §ahidler getir de 
onlan §ahid tutahm, deyince istekli : §ahid olarak Allah yeter, dedi. 
Oteki : Bana bir kefil getir, deyince de : Kefil olarak Allah yeter, dedi. 
Kar§ISmdaki : Dogru soyledin, diyerek kendisine belli bir zamana kadar 
1000 dinar verdi. 0 ki§i deniz yolculugu yaparak ihtiyacmi giderdi. Son
ra aralarmda konu§mU§ olduklan zamanda alacakhya gitmek uzere bir 
binit arad1, fakat bulamadt. Bir aga~ ald1, onu oydu, i~ine bin dinar ve 
sahibine yazilmi§ bir mektub koydu. Sonra oydugu yeri duzeltti ve onu 
denize getirerek : «Allah'1fn, sen biliyorsun ki ben falancadan bin di
nar bor~ istedim. 0 benden kefil istedi. Ben. kefil olarak Allah yeter, 
dedim. 0 buna raz1 oldu; benden §ahid istedi. Ben §ahid olarak Allah 
yeter, dedim. Buna da raz1 oldu. Onun bana verdigini kendisine gotur
mek uzere bir binit 'bulmaya ~ah§bm. Ama bir binit bulamadtm. §imdi 
ben onu sana eminet ediyorum.)) dedi ve odunu denize attl. Odun de
nize bat1p kaybolunca oradan aynldl ve memleketine gitmek uzere bir 
binit aramaya devam etti. 

Ona bor~ veren adam mahm belki kendisine getirecek bir binit gO
rurum umuduyla c;tktl ve ic;inde malmm bulundugu odunu gordu. Onu 
ailesine yakacak olmak uzere ald1. Kmnca da mahm ve mektubu buldu. 

Daha sonra kendisinden bore; almt§ olan adam gelerek kendisine 
bin dinan getirdi ve : Allah'a yemin ederim ki mahm sana getirmek 
uzere 'bir binit bulmaya ~ok c;ah§tlm. Ancak geldigim binitten once ba§
ka bir binit bulamadtm, dedi. Alacakh olan: Sen bana bir §ey gonder
mi§ miydin? diye sordu. 0: Sana soylemedim mi; gelmi§ oldugum oi
nitten ·once hi~bir binit bulamadtm, dedi. Alacakh ki§i : Muhakkak ki 
Allah, senin borcunu, senin odun i~inde gonderdiginle odedi. Bin dina
nm al git, dedi.)) 

Bu hadisin isnad1 sahih olup, Buhari yedi yerde muhtelif ve sahih 
tariklardan cezm sigrunyla muallak olarak bu hadisi rivayet etmi§tir. 

Buhari, bu hadisin baz1 kiSimlan:m Leys ibn Said'in katibi Abdul-
lah i'bn Salih'ten rivayet etmi§tir. · 

Allah Teala buyuruyor: «Aramzda bir katib de dogrulukla (hak 
i.izere) yazsm. Yazarken kimseye ihanet etmesin. Ne eksik ne fazla ; ta-
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raflarm ittifak ettigi §eyi yazsm. Yazan Allah'm kendisine (bilmedigi 
§eyleri) ogrettigi gibi (herhangi bir zarU.ret olmasa da insanlar kendi
sinden bir §ey yazmasm1 istedikleri vakit) yazmaktan ~ekinmesin ve 
3azsm.)) Boylece giizel yazamayan kimselere tasaddukda bulunsun ve 
yazsm. 

Nitekim blr hadis-i §erif'te: «Bir i§ yapana yardim etmen ya da 
cahil (ve aciz) ki§iye bir i§ yap1vermen sadakadandir.)) buyurulmU§tUr. 
Diger bir hadis-1 §erif'te de : «Kim Allah'm kendisine ogrettigi bir ilmi 
gizlerse k1yamet giinii ate§ten bir gem ile gemlenir.)) buyurulmu§tur. 

}14iicahid ve Ata yazmarun katib iizerine vacib oldugunu soylemi§
ler<Pr:_ 

Allah Tea.Ia buyuruyor : «Hak kendi iizerinde olan (bor~lu da zim
metinde olan borcu) yazd1rsm. Rabbi olan Allah'dan korksun da on
dan bir §ey (gizleyip) eksiltmesin. ~ayet bor~lu beyinsiz sefih, kii~iik · 
(ya da deli) veya (konu§amama ya da yanh§tan dogruyu aytramiyacak 
derecede cahil olmasi sebebiyle) kendisi soyleyip yazdiramayacak du
rumdaysa velisi dosdogru yazdirsm.)) 

Allah Teala'nm : «Erkeklerinizden iki de §ahid yapm.)> sozii ya
ziyla birlikte daha saglam olmas1 i~in §Qhid tutmayt emretmektedir. 
«Eger iki erkek bulunmazsa ... bir erkek .. . iki kadin olabilir.>> Bu durum 
ancak mallarda ve kendisiyle malm kastolundugu §eylerde (akidlerde) 
olabilir. Kadmm akh eksik oldugundan dolayidir ki iki kadm, bir er
kek yerine kabul edilmi§tir. Nitekim Miislim Sahih'inde §oyle demek
tedir: Bize Kuteybe .. . Ebu Hiireyre'den rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) 
soyle buyurmu§lardtr : 
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((Ey kadmlar toplulugu, tasaddukta bulunun ve ~okc;a istigfar edin; 
muhakkak ki ben sizi cehennem halkmm ~ogunlugu olarak gordtim. Ka
dinlarm arasmdan dirayetll bir kadm: Ey Allah'm Rasulti biz niye ce
hennem halkmm ~ogu olahm? diye sordu. Rasulullah (s.a.) : <;ok~a la'
net eder ve kocalanruza kiifran-1 nimette bulunursunu:z;. Akll sahipleri 
ic;inde sizden daha ~ok akl.I ve dini eksik ohiru gormedim, buyurdu. 
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Kadm : Ey Allah'm Rasulti ak1l ve dinin eksikligi nedir? diye sordu
gunda Allah Rasulti l}byle buyurdular : Akhmn noksanhgt §Udur ki, iki 
kadmm §Ahidligi bir erkegin §Ahidligine denktir. Nice geceler oturur · 
da namaz kllmaz ve Ramazanda (haytz gtinlerinde) oruc; tutmaz. i§te 
dinin eksikligi de budur.>' 

Allah Teala : 11 .. . f}ahidlerden raz1 olacagmtz bir erkek .. . ,, buyurur 
ki burada §ahidlikte adaletin §art ko§ulacagma delalet vardu ve bu si
mrlaytci olup imam f}afii Kur'an-1 Kerim'de mutlak olarak gelen bii
tiin §ahid tutma emirlerini bununla kaYJtlamt§tlr. Durumu ac;tkhkla 
belli olmayan ve adaleti bilinmeyen ki§inin §ahidligini kabul etmiyen
ler; §Ahidin adaletli ve raz1 olunan bir ki§i olmas1 gerekliligine delalet 
eden bu ayeti delil getirmektedirler. 

Allah Teala buyuruyor : 11... Biri (§ahidligi) unuttugunda digerl 
ona hatulatacak (ve unutan kadm da bbylece hatirlami§ olacak) iki 
kadm olabilir.>' 

Bazllan da §byle demi§lerdir : Bir kadmm ikinci kadmla birlikte 
§ehadeti onun §ahitligini bir erkegin §ahidligi gibi ktlar. Fakat bu izah 
uzak olup mealin ic;inde verdigimiz ac;Iklama daha sthhatlidir. 

Allah Teala buyuruyor: r1§Ahidler (§ahidligi yiiklenmek, bir ola
ya, bir akde §ahid olmak iizere) <;agmldtldannda c;ekinmesinler (ve lea
bet etsinler.) ,, 

f}ahidlerin, §ahidlik etmeye c;agmldtklannda icabet etmeleri gerek
tigi anlam1 Katade ve Rebi' ibn Enes'in kavlidir. Bu, ((Yazan Allah'm 
kendisine ogrettigi gibi yazmaktan c;ekinmesin, yazsin.ll ayet-i kerime'
si gibidir. Buradan anla§Ihyor ki; §ahidlik etme i§i farz-I kifayedir. Bu 
gorii§iin Cumhur'un mezhebi oldugu da soylenmi§tir. 

((f}ahidler <;agmldlklarmda <;ekinmesinler)) ayet-i kerime'sinden 
maksad; l<f}ahidlern kelimesi hakikat anlammda oldugu i<;in - ki §a
hid kelimesi §ahidligi yiiklenen ki§i hakkmda hakikattir (mecaz degil
dir) - l<~ahidler (§ahidliklerini eda etmeye) c;aginldtklannda c;ekinme~ 
sinler.,, anlamtdlr. f}ahid belli oldugunda ve §Ahidligi yerine getirmeye 
c;agmldtgmda icabet etmesi gerekir. Eger §ahidlik yapacak ki§i belli 
degilse ancak bu durumda §ahldlik bir farz-1 kifayedir. 

Miicahid, Ebu Miclez ve birc;oklan §oyle diyorlar : f}ahidlik yapmak 
iizere <;agmldtgtn zaman sen muhayyersin; eger §ahid olmu§ ve c;agml
mt§San (olaYJ gormii§ ve §ahidlik yapmak iizere c;agmlmt§ isen) bu 
c;agnya uy. 

Muslim' in Sahih'inde ve Siinen'lerde Malik tarik1 ile ... Zeyd tbn Ha~ 
lid'den rivayet edildigine gore RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§lardu : 

r1Size §ahidlerin en haYJrhsmt haber vereyim mi? Kendisinden so
rulmadan gelip ~ahidlik yapan ki§idif.l>, 

Buhari ve Miislim'deki diger bir hadis-i §erif'te de §oyle buyurulur. 
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((Size §ahidlerin en kottistinti haber vereyim mi? Bunlar, kendile
rinden §ahidlik istenmeden once §ahidlik yapanlardtr.,, 

Bu hadis-i §erif : uSonra oyle bir kavim gelecek ki §ahidliklerinden 
once yemin edecekler; yeminlerinden once de §ahidlikde bulunacaklar
dtr" kavli gibidir. 

Bir rivayette de §oyle buyurulmu§tur : 
uSonra oyle bir kavim gelecek ki §ahidlik yapmalan istenmedigi 

halde §ahidlik yapacaklar. 1§te bunlar yalanc1 §Ahidlerdir.» 
ibn Abbas ve Hasan el-Basri'den rivayete gore bu ayet-i kerime hem 

~ahidligi ytiklenmeyi ve hem de §ahidligi yerine getirmeyi if;ermekte
.dir. 

uBor~ btiytik veya ktif;tik olsun onu mtiddeti ile beraber yazmak
tan ti§enmeyin.» emri yapllan ir§Ad ve yol gastermenin mtitemmimi 
durumundad1r. Ki bor~ ktic;tik ya da btiytik olsun oldugu gibi yazlla
cakttr. Azhgma ve c;okluguna bak1lmaks1Z1n va'desi ile birlikte yazll
maktan ka~m1Imayacaktlr ki ((Bu, Allah yanmda adalete daha uygun, 
§ahidlik i~in daha saglam (ki yaztya doktildtigti durumda §ahid unut
sa bile yazd1gma bakarak hatlrlayabilecektir.) ~tipheye dti§memenize 
de daha yakmd1r. (Tartl§ma halinde yaz1lan §eye mtin\caat edilecek 
ve §tipheye mahal kalmakstzm tartl§ma ortadan kaldmlacakttr.), 

Allah Teala buyuruyor: ((Ancak aramzda pe§in ah§-veri§ olursa onu 
yazmamamzda size bir gtinah yoktur.» E~er haz1r alan bir mal elden 
ele (mal ve para pe§in) sat1hyar ise ·bu durumda yazmanm terkinden 
dagacak mahzurlar almad1g1 ic;in yazmamakta bir beis yaktur. 

Ancak ah.§-veri§te §!hid bulundurma konusuna gelince Allah Tea
la : 11Ah§-veri§ yapt1gm1zda §ahid tutun.» 'buyurmaktadtr. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ztir'a'nm .. . ((Ah§-veri§ yaptlgl
mzda §ahid tutun.» ayet-i kerime'si hakkmda Said ibn Ctibeyr'den riva
yet ettigine gore, buradan &u anlam kastedilmektedir : 

Va'deli alsun almasm hakk1mza §ahid tutunuz. Her durumda hak
kimza (alaca~mza) §ahidler bulundurunuz. 

Cabir ibn Zeyd, Mticahid, Ata ve Dahhak'dan bu ac;tklamamn bir 
benzeri rivayet edilmi§tir. 

~a'bi ve Hasan ise bu emrin : ~~~ayet birbirinize gtivenirseniz, gtive
nilen kimse Rabbi alan Allah'tan karksun da borcunu Odesin.11 (Baka
ra, 283) ayet-i kerime'si ile mensuh oldugunu soylemi.~lerdir. Bu emir 
Cumhur'a gore ir§ad ve mendup olarak kabul edilir, vacib olarak degil. 
imam Ahmed'in Huzeyme ibn Sabit el-Ansari'den rivayet ettigi §U ha
dis-i §eri"f de buna delildir : 

Bize Ebu'l-Yeman .. . imare ibn Huzeyme, el-Ansari'nin amcasm
dan --ki bu ki§i Rasulullah (s.a.) m ashabmdandtr.- rivayet etti ki, 
Rasulullah (s .a.) bir Bedevi'den bir k1srak satm ald1. Ve k1sragm pa-
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rasm1 Odemek iizere Bedevinin kendisini izlemesini istedi. Rasulullah 
(s.a.) hlzllca giderken Bedevi yava§ gidiyordu. Bedevi'nin online bazl
lan ~1karak onunla k1sragm1 satm almak iizere pazarllk yapmaya ba§
ladtlar. Rasulullah (s.a.) m onu satm ald1gm1 bilmiyorlardt. Nihayet 
pazar.llkta Rasulullah (s.a.) m satm almt§ oldugu fiyattan fazla fiyat 
b~enler olunca Bedevi Rasulullah (s.a.) a seslenerek: Bu klsrag1 satm 
ahyorsan al, degilse onu sattyorum, dedi. Bedevi'nin bu ~ag1rmasm1 
duyunca Rasulullah (s.a.) dikilip: «Ben onu senden satm almadtm 
mt?» ·buyurdu. Bedevi: Hayu, Allah'a yemin ederim ki sana satmadtm, 
dedi. Rasulullah (s.a.) ise: «Bilakis ben onu senden satm aldtm» bu
yurdu. Rasulullah (s.a.) ve Bedev1 bu §ekilde miinaka§a ederlerken 
yanlarma insanlar birikmeye brujladt. Bedevi : Benim sana satt1g1ma 
dair '§S.hidlik edecek bir §ahid getir bakahm, demeye ba§ladt. Miislii
manlardan oraya gelen birisi Bedevi'ye: Yaztklar olsun sana, Rasulul
lah (s.a.) haktan ba§ka bir §ey soyleyecek degildir, diye ~lkl§tl ve niha
yet oraya gelerek Rasulullah (s.a.) ile Haydi bakahm bunu sana satti
gtma §ahidlik edecek ·bir §ahid getir, diyen Bedevinin miinaka§astm 
i§iten Huzeyme: Ben §ahidlik ederim ki sen ona sattm, dedi. RasUlul
lah (s.a.) Huzeyme'ye dOnerek: ·<<Neye §ahidlik ediyorsun?» buyurdu
lar. Huzeyme : Seni dogrulamaya ey Allah'm Rasulii, dedi ve RasUlul
lah (s.a.) Huzeyme'nin §ahidligini iki erkegin §ahidligi yerinde tuttu. 

Ebu Davud ve Nesei de bu hadisin bir benzerini Ziihrl'den rivayet 
etmi§lerdir. Ancak Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh ve Hakim'in Miisted
rek'inde rivayet ettikleri §U hadis-i §erif'e istinaden ihtiyath olmak ge
reklidir. 

Muaz ibn Muaz el-Anberi... Ebu Musa'dan rivayet ediyor ki Rasu
lullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardtr : 

«U~ ki§i vard1r ki Allah'a dua eder de dualanna icabet t>uyurul
maz: Kotii huylu olan kans1m ·bo§amayan adam, yetimin malm1 yetim 
btiluga ermeden veren adam, birisine bor~ verdigi zaman §ahid tut
mayan adam.» 

Sonra Hakim §oyle demektedir : Bu hadisin isnad1 Buhari ve Miis
lim'in §artlanna gore sahihtir. Ancak ~u'be'nin arkada§lan bu hadisi 
Ebu Miisa'dan mevkuf olarak rivayet ettikleri i~in tahri~ etmemi§ler
dir. Ancak ~u'be'nin aym isnad ile rivayet ettigi «U~ ki§i vard1r ki ecir
leririi iki kere (iki misli) alacaklardtr.» hadisinin miisned hadis oldu
gunda icma' etmi§lerdir. 

«Yazana da §ehadet edene de zarar verilmesin.» ayetinin anlam1: 
<cNe katib ne de §ahid zarar vermesin; katib kendisine yazdmlmak iste
nenin tersini yazmak, §ahid de i§ittiginin tersine §ehadette bulunmak, 
ya da biitiiniiyle gizlemek suretiyle ihanette bulunmasm, zatar ver
mesin.» §eklindec;iir, denilmi§ olup bu gorii§; Hasan, Katade ve ba§ka-
lanna aittir. . 
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Bu ayetin: <<Yazana da §ehadet edene de zarar verilmesin.)) anla
mmda oldugu da soylenmi§tir. 

ibn Etiu Hatim der ki: Bize Useyd ibn As1m'm ... ((Yazana da, §e
hadet edene de zarar verilmesin.)) ayeti hakkmda ibn Abbas'dan riva
yetine gore o, §oyle demi§tir : 

<<Ki§i gelir ve ozilan (katib ve §Ahid) yazmaya ve §ahitlige ~agmr. 
Onlar: ((Bizim i§imiz .var.)) dediklerinde, onlar1 ~ag1ran ki§i: ((Siz bu 
~agnya icabet etmekle emrolundunuz.>> der. Halbuki o ikisine zarar 
vermeye hakk1 yoktur.)) 

ibn Ebu Hatim sonra §t:iyle demektedir: Bu gorii§iin bir benzeri 
ikrime, Mucahid, TavU.s, Said ibn Cubeyr, Dahhak, Atiyye, Mukatil1bn 
Hayyan, Rebi' ibn Enes ve Siiddi'den de rivayet edi1mi§tir. 

<<§ayet zarar verecek olursamz, o zaman kendinize dokunacak bir 
kotiiliik olur.)) §ayet emredildiginiz §eyin Ziddmt yapar, ya da size ya
saklanan bir §eyi i§lerseniz bu kotiiliik, giinahkarhk olur. Giinahkar
hk size bula§Ir da ondan meyledemez ve aynlamazsmtz. ((Allah'tan kor
kun.)) Allah'! gozetin, emrine uyun ve yasaklad1klanm terk~din. 

Allah Teala'nm: <<Allah size ogretiyor.)) kavli ((Ey iman edenler, 
Allah'tan korkarsamz 0, size iyi ile kotiiyii aytrdedecek gii~ verir.)) (En
fa!, 29), <<Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve peygamberine inamn 
ki, size rahmetini iki kat versin. Ve size I§Igtnda yuriiyeceginiz bir nur 
lutfetsin .. ,)) (Hadid, 28) ayetleri gibidir. 

<<Allah her §eyi bilir.>> 1§lerin hakikatlerini, faydah olanlanm ve 
neticelerini ·bilir. E§yadan hi\bir §ey O'na gizli degildir, bilakis O'nun 
ilmi biittin varliklan ihata etmi~ (ku~tini§)tu. 

. . Jo (:.;•)< ,_.<"':-- ,~~;,._,~~,;.~,.-:_ ~ '~·( ..... ~ ... ,,:9;\J 
. ~ .. !~ J, ~~.) ~~,~!.' '/_,1/.J~.,> _, 

t/•'.~~ ........ ~~,,'{~~.:/:.-;.!\1~\ ... ~/, (", ... ! :\~, .. ~,(; 
~ v- .J •.) .. _,.~- :»..J ~JAI~.J·~ ~ ;_t JUt_:» :.J-:!! 

~: ,k'_,; • (' J' j,~r' ~ 
'/ ~)~ ~"' . , ... } ' .. ,.:. {~(. 

. ... :.-4~ . (' ~ ... -

283 - Eger seferde olur da yazacak kimse bulamazsa
niz ahnan rehinler yeter. Sayet birbirinize giivenirseniz 
giivenilen kimse Rabb1 olan Allah'tan korksun da borcunu 
odesin. Bir de §ehadeti gizlemeyin. Onu gizleyenin kalbi 
gunahkardlr .. Allah yaptiklarinizl bilir. 

Allah Teaia buyuruyor : <<Eger seferde olur (ve belli bir va'de ile 
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bor~lamr) da yazacak kimse bulamazsamz (ibn Abbas'a gore katip 
bulur da kag1t ya da divit, ya da kalem bulamazsantz) alman rehinler 
yeter. (Hak sahibince ahnm1~ rehinler yazmanm bedeli olsun.) ,, 

Rehin ancak kabz (alma) ile Iaz1m olacagma «Alman rehinler ye
ter.,, ayet-i kerime'si delil olarak getirllmi§tir. N.t.;kim ~afil ve Cum
hur'un mezhebi budur. Digerleri ise bu ayet-i kerime'yi delil getirer~k 
rehinin mutlaka rehin alan ki§i tarafmdan kabzedilmi§ olmas1 gerek
liligini ileri siirerler. Bu, imam Ahmed'den rivayet edildigi gibi bir grup 
da buna zahlb ohnU§tUr. 

Seleften dlger bazllan da bu ayeti delil getirerek rehinin sadece 
seferde (yolculukta) me~ru' oldugunu .sOylerler. Bu gorti.§ Mti.cahid ve 
ba§kalan tarafmdan ileri siiriilmii§tiir. Buhari ve Mti.slim'de Enes'den 
rivayet edildiglne gore Rasulullah (s.a.) vefat buyurduklarmda z1rh1 
Rasulullah (s.a.) m, Mlesi i~in yiyecek olarak ald1~ 30 vesak arpa kar
~lhgmda bir yahudinin yanmda rehin idl. Bir rivayette bu ki§inin Me
dine yahudilerinden oldugu soylenirken ~afii'nin rlvayetine gore Ebu 
~ahm admdaki bir yahudinin yamnda rehinde idi. Bu konular Kit1b'ti.l 
-Ahkam el-Kebir'de anlat1lm1§ttr. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur 
ve ancak O'ndan yard1m istenilir. 

tbn Ebu Hatlm saglam bir isnad ile Ebu Said el-Hudri'nin : Bu ayet 
kendinden onceki ayeti neshetmi§tir, dedigini rivayet etmi§tir. 

~a'bi de §oyle demi:ttir : ~ayet birbirinize gilvenirseniz yazmama-
mzda ya da §ahid tutmamamzda bir beis yoktur. · 

Allah Teala: ((Giivenilen kimse Rabb1 olan Allah'tan korksun.» 
buyurmaktad1r. imam Ahmed ve Siinen sahiplerinin Katade'den .. . onun 
da Semure'den rivayet ettiklerine gore Rasulullah (s.a.) : ••odeyinceye 
kadar ald1g1 §ey elin iizerindedir,n buyurmu§lardlr. 

Allah Teala buyuruyor: ((Bir de §ehadeti giziemeyin.1> Onu gizle
meyin, haddi al}maym ve l}ahidligi arkamza atlvermeyin (hafife alma
ym) . 

Ibn Abbas ve bal}kalan : ((Yalan §Ahidlik bti.yilk gilnahlarm en bti
yiiklerindendir. Gizlenmesl de ooyledir. Bunun i~indir ki Allah Teala : 
•tOnu gizleyenin kalbi gtinahl<:ardar.>> buyurmu§tur. Nitekim ba§ka ayet-i 
kerime'lerde Allah Tea.la §oyle buyurmaktadtr : (( Allah'm ~ahidligini glz
lemeyecegiz. Yoksa elbette gunahkarlardan oluruz.n (Matde, 106), 11Ey 
iman edenler, kendiniz, ana-babamz ve yakmlarm1z aleyhinde de 
olsa Allah i~in ~hid olarak adaleti gozetin; ister zengin, ister fakir ol
sun, onlan Allah'm korumast daha uygundur. Adflletinizde heveslere 
uymaym. Eter dogru soylemekte dilinizi bukerseniz veya ~ahidlikten 
yilz ~evlrirseniz Allah, yapt1klanmzdan haberdardtr.:> (Nisa, 135) . Bu
rada da: 11Bir de §ehadeti gizlemeyin. Onu gizleyenin kalbi gtinahkar-
dlr. Allah yapt1klanmz1 bilir.)) buyurmu§tur. , 
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284 - Goklerde ve yerde olanlann hepsi Allah'1ndir. 
ic;:inizdekini ac;:Iklasan1z da, gizleseniz de Allah sizi onun
la hesaba ~eker. Sonra diledigini bag1~Iar, diledigini azab
landlnr. Ve Allah her~eye Kadir' dir. 

Goklerin ve Yerin Hakimi Allah'tu 

Allah Teala bu ayet-i kerime'de goklerin, yerin, goklerde ve yerde 
olanlarm, ikisinin arasmda olan §eylerin hukumranhgmm kendLsine 
ait ve bunlarda olanlarm kendisinin bilgi.si dahilinde oldugunu, ne ka
dar ince ve gizli olursa olsun a~1k, gizli kapakh hi~bir §eyin ona gizli 
kalmayacagm1, yaptlklarmdan ve kalplerinde gizlediklerinden dolay1 
kullanm hesaba ~ekecegini haber , vermektedir. Nitekim ba§ka ayet-1 

. kerime'lerde de Allah Teala §Oyle buyurmaktadir : «De ki : tc;inizde ola
m gizleseniz de a~Iklasamz da Allah bilir. Goklerde ve yerde ne varsa 
hepsini 0, bilir. Allah, her§eye Kadir'dir.>> (Al-i tmran, 29), ''f]iiphesiz 
ki o, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir.>> (Taha, 7) 

Bu konudaki A.yetler ger~ekten ~oktur. Bu ayet-i kerime'de ise Al
lah Teal! gizli ve a~1k her §eyi bildigine ilavete~ bunlardan dolay1 kul
lanm hesaba ~ekecegini de haber vermi§tir. Bunun i~indir ki bu ayet-1 
kerime nazil olunca ash!ba c;ok zor ve ag1r geldi. Yap1lan i§ biiyiik ol
sun, kuc;uk olsun, Allah'm kendilerini bunlardan h~aba ~ekmesinden 
(c;ekeceginden) korktular. Bu korkulan onlarm _im~nlarmm ve yakin
lerinin kuvvetinden ileri geliyordu. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Ebu Hiireyre'den rivayet et
tigine gore o, §Oyle demi§tir: Rasulullah (s.a.) a: «Qoklerde ve yerde 
olanlarm hepsi Allah'mdtr. ic;inizdek'ini ac;tklasamz da, gizleseniz de 
Allah sizi onn11la hesaba ~eker. Sonra diledigini bagt§lar, diledigini 
azablandmr. Ve Allah her §eye Kadir'dir.>> ayeti nazil olunca bu Rasu
lullah (s.a.) m ash!bma ag1r geldi. Rasulullah (s.a.) m yamna gelerek 
diz ~okt\iler ve: Ey Allah'm Rasul'i.i, biz (daha once) guciimuziin yete
cegi namaz, oruc;, cihad ve sadaka gibi ameller ile m'i.ikellef tutulduk. 
(~imdi Lse) sana bu ayet nazil oldu ve bizim buna guciim'i.iz yetmez, de
diler. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: «Sizden onceki ehl-i kitab'm (Ya
hudi ve Hiristiyanlarm) dedigi gibi ''i§ittik ve isyan ettik.>> demek mi 
istiyorsunuz. BUakis siz: ni§ittik ve itaat ettik. Affmi dileriz ey Rabbi-
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rmz, donO.§ ve van§ Sanachr.>> deyiniz. «Kavim bOyle 80yleyip dilleri ah
§mca Allah Teala bu ayetin pe§inden : «Peygamber de, iman eaenler 
de ona indirilene inandl. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitablarma, pey
gamberlerine iman etti."O'nun peygamberlerinden hi~birinin arasm1 tef
rik etmeyiz. i§ittik ve itaat ettik, affiru dlleriz ey Rabbimiz, donO.§ sa~ 
nadir, dediler.» ayetini indirdi. Boyle yaptlklarmda Allah Teala bu ayeti 
neshetti ve : «Allah kimseye gucuniin yeteceginden fazlas1h1 yiiklemez. 
Kazand1g1lehine yiiklendigi aleyhinedir ... » ayetiniindirdi. 

Bu hadisi yalmz Miislim, Yezid ibn Ziirey' tarlk1yla Ebu Hureyre'
den rivayet etmi§ olup, Miislim'in rivayet ettigi hadisin lafz1 §Oyledir : 

Onlar (sahabe) bOyle yapmca (Rasulullah'm telkin ettigi c\imleyi 
80yleyince) Allah bunu (Bakara, 284. ayeti) neshederek «Allah kimse
ye gucun\in yeteceginden fazlasm1 yuklemez. Kazand1gi lehine, yiiklen
digi aleyhinedir.» «Ey Rabb1m1z, unuttuk veya yamldlysak sorumlu 
tutma bizi.» ayetini indirdi. Allah Teala : <<Pekiyi» buyurdu. «Ey Rabbl
miz, bizden oncekllere y\ikledigin gibl bize de a~r yuk yukleme.» Allah 
Teala : uPekiyi» buyurdu. ((Ey Rabb1m1z, bize giicumiiz\in yetmeyece
gini yiikleme.» Allah Teala: <IPekiyi» buyurdu. <<Affet bizi. Bagi§la bi
zi. Ac1 bize, Sen Mevlarmzsm; kafirler g\iruhuna kar§l yard1m et bize.» 
Allah Teala : uPekiyh> buyurdu.» ayetini indirdi. 

imam Ahmed der ki : Btze Veki'in .. . ibn Abbas'tan rivayet ettlgl
ne gore o §Oyle demi§tir: ui~inizdekini a~1klasamz da, gizleseniz de Al
lah sizi onunla hesaba ~eker.» ayeti nazil olunca, kalblerine; ' ba§ka hi~ 
bil"§eyden gelmeyen §eyler geldi. · · 

Rasulullah (s.a.) : «i§ittik, itAat ettik ve teslim olduk.» deyiniz 
buyurdu ve Allah Teala onlarm kalblerine imam. doldurdu : ((Peygam
ber de iman edenler de. O'na indirilene inand1. Hepsi de Allah'a, me
leklerine, kltablarma, peygamberlerine iman etti. O'nun peygamberle
rinden hi~birinin arasm1 tefrik etmeyiz. i§ittik ve itaat ettik, aff1m di· 
leriz. Ey Rabb1m1z donil§ Sanad1r, d~dller... Sen Mevlam1zsm. KA!irler 
giiruhuna kar§l yardlm et bize.» ayetini indirdi. 

Bu hadisi Ebu Bekr ibn §eybe tariklyla rivayet eden Miislim'de 
§U fazlallk vard1r : ,; · 

Kul : uEy Rabb1m1z, unuttuk veya yamld1ysak sorumlu tutma bi
zi.n dediginde Allah Teala: 1<6yle yaptlm.» buyurdu. ((Ey Rabbimiz, 
bizden oncekilere y\ikledigin gibi bize .de agtr y\ik y\ikleme.» dediginde 
Allah Teala: ((6yle yaptim.» buyurdu. ((Ey Rabblffi.IZ, bize gucumiiziin 
yetmiyecegini yukleme.» dediginde Allah Teala : ((6yle yaptlm.» buyur
du. 11Affet bizi. Bagi§la bizi. Sen Mevlarmzsm. Kafirler guruhuna kar§l 
yard1m et bize.>> dediglnde Allah Teala : <10yle yaptlm.>> buyurdu. 

Bu hadisin yine imAm Ahmed tarafmdan ve ibn Abbas'dan riva
yet edilen bir diger tariki §oyledir : 

Miicahid'den rivayet edildigine gore o §Oyle demi&tir : ibn Abbas'm 
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yamna girdim ve : Ey Ebu Abbas, Abdullah ibn Omer'in yanmdaydtm. 
~u ~yeti okudu ve aglad1, dedim. ibn Abbas : Hang! ayeti? diye sordu. 
Ben : <<i«;inizdekini a«;Iklasamz da, gizleseniz de Allah sizi onunla he
saba «;eker.,, ayetini, dedim. ibn Abbas ~oyle dedi: 

Bu ayet J.ndi.rildiginde Rasulullah (s.a.) m ashabm1 c;ok uzdu ve: 
Ey Allah'm Rasulu helak olduk (mahvolduk). Konu§tugumuz ve yap
tigimiz §eylerden dolay1 hesaba ~ekilsek haydi ne ise; ama kalplei'imiz 
bizim elimizde degil ki, dediler. Rasulullah (s.a.) da onlara: ((i§ittik ve 
itaat ettik, deyiniz. 'l buyurdu. Onlar da : <<i§ittik ve itaat. ettik.n dedi
ler. Bu ayet-i kerime'yi ((Peygamber de iman edenler de ona indirilene 
inandi... Allah kimseye gucuniin yeteceginden fazlasm1 yuklemez. Ka
zandtgl lehine yiiklendigi aleyhinedir ... ,, ayet-i kerime'leri ne8hetti. On
larm kalblerinden gec;enler affoiundu ve ancak i§lediklerinden sorumlu 
oldular. 

ibn Cerir der ki: Bana Yunus'un ... Said ibn Mercane'den rivaye
tine gore o (bir gun) Abdullah ibn Orner ile birlikte otururken Abdul
lah ibn Orner : ((Goklerde ve yerde olanlarm hepsi Allah'mdtr. ic;iniz
dekini a«;Iklasamz da, gizleseniz de Allah sizi ominla hesaba «;eker. Son
ra diledigini bagi§lar.>> Ayetini okumu§ ve <<Allah'a yemin olsun ki §A
yet Allah TeAlA bizi bununla muaheze ederse muhakkak helak oluruz.n 
deyip o kadar aglami§ ki ht~kmklan i§itilmi§. ibn Mercane §oyle anla
tlr : Kalk1p ibn AbbAs'a vardtm ve ona ibn Omer'in soylediklerini, Ayeti 
okudugunda ne yaptigm1 · anlattlm. Abdullah ibn Abbas : Allah Ebu 
Abdurrahman'I bagl§lasm. Yemin ederim ki miislumanlar bu ayet in
diginde Abdullah ibn Omer'in hissettikler!ni hissettiler de Allah Teala 
bu Ayetten sonra surenin sonuna kadar olmak uzere <<Allah kirnseye gu
cunun yeteceginden fazlasim yuklemez.n Ayetini indirdi, deyip §Oyle 
devam etti : ((~u vesvese, miislumanlarm gu«; yetireceklerinden degildi. 
sOnunda i§ Allah'm verdigi hukme vard1 ki, soz ve fiillerden kazandlk
lan lehine, aleyhine kazand1klan da aleyhinedir.,, · 

ibn Cerir der ki: Bana Miisenna'mn ... Salim'den rivayetine g6re 
babas1 <<i«;inizdekini a~Iklasamz da, gizleseniz de Allah sizi onunla he
saba c;eker.>> ayetini okumU§ ve gozleri ya§armi§. Onun bu yaptlgi ibn 
AbbAs'a ula§tlgmda §oyle demi§ : Allah Ebu Abdurrahman'a merhamet 
eylesin. 0 aynen Allah Rasulu (s.a.) nun ashabmm (bu) ayet nazi! ol
dugunda yaptiklarim yapml§. Onu kendisinden sonraki : <rAllah kim
seye gucunun yeteceginden Iazlasm1 yiiklemez.n ayeti neshetmi§tir. 

Butun bu hadislerin ibn AbbAs'a varan kanallardan rivayetleri sa
hihtir. ibn Abbas'tan sabit oldugu gibi ibn Omer'den de sabit olmU§
tur. Buhari der ki: Bize ishak'm ... Hz. Peygamber (s.a.) m ashab~n
dan birisinden -Oyle samyorum ibn Omer'dir- rivayetine gore 0, 
<ric;inizdekini ac;1klasamz da, gizleseniz de ... n ayetini kendisinden son-
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raki ayetin neshettigini soylemi§tir, Aym §ekilde Ali, ibn Mes'ud, Ka'b 
el-Ahbar, ~a'bi. Nehai, Muhammed ibn -K€tr'b el-Ktira~i. :ikrime, Said 
ibn Cti.'beyr ve Katade'den de bu ayetin kendinden son~aki ayetle men
suh oldugu rivayet edilmi§tir, 

Kti.tti.b-ti. Sitte'de bir cemaatm Katade tarik1 ile Ebu Hti.reyre'den 
rivayet ettigine gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§lardtr : 

((Konu§madtklan ya da i§lemedikleri siirece Allah Teala ti.mmeti
min kalbinden ge<;en §eyleri bagt§lami§tlr.n 

Buhari ve Mi.islim'de Si.ifyfm ibn Uyeyne tarilu ile ... Ebu Hiirey
re'den rivayet edildigine gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§lardtr : 

"Allah Teala buyurdu ki : "Kulum bir kotti.lti.k yapmaya niyetlen
diginde bunu onun aleyhine yazmaym1z. Eger onu i§lerse bir kotti.lti.k 
olarak yazm1z. Bir iyilik yapmaya niyet eder de i§lemez ise onu bir iyi
lik olarak; eger i§lerse on iyilik olarak yazmtz.n Hadisin ismail ibn Ca'
fer tarik1 He sadece Mti.slim tarafmdan rivayetinin lafz1 ise §Oyledir: 

<<Allah Teala buyurdu ki : «Kulum bir iyilik yapmaya niyet eder 
de yapmazsa bunu, ona bir iyilik olarak; eger yaparsa bunu onun ic;ln 
on iyilikden yediyiiz katma kadar olmak iizere yazanm. Bir kotiiliik 
yapmaya niyet edcr de i§lemez ise bunu, onun ic;in yazmam, eger i§
lerse tek bir kotiiliik olarak yazanm.n 

Abdiirrezzak diyor ki : Bize Ma'mer'in .. . Ebu Hiireyre'den, onun 
da Rasulullah (s.a.) dan rivayetine gore o, §oyle buyurmu§tur: 

«Allah Teala buyurdu ki : "Kulum bir iyilik yapmay1 gonliinden 
gec;irdiginde, i§lemedigi siirece onu bir iyilik olarak yazanm. Bir kotii
lti.k yapmay1 gonliinden gec;irdiginde onu i§lemedigi stirece bagt§lanm. 
Eger i§lerse onu bir misliyle yazar1m.n 

Rasulullah (s.a .) ~oyle buyurdular : 
Melekler : .. Ey Hablnm, Senin kulun bir kottilUk i§lemek istiyor.>> 

derler. Allah Teala bunu en iyi gi)ren oldugu halde : ttOnu gozetin; eger 
i§lerse bunu onun hakkmda misli ile yazm. Ama terkederse bunu onun 
ic;in bir iyilik olarak yazm. <;unku bunu ancak Benim ic;in terketmi§
tir. •> buyurur. 

Rasulullah ts.a .) buyurdular ki : i<Ki§inin islarn't giizel oldugun
da, i§lemi~ oldu ;' ~ J her bir iyilik, onun ic;in on mislinden yediyiiz katma 
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kadar yaz1hr. Bir koti.iltigti ise misli ile yazthr. Allah'a kavu~uncaya 
kadar bu boylece devam eder.» 

( ...... ...... .... .... .. .. ) 
Stiheyl'in babasmdan, onun da Ebu Htireyre'den rivayet ettigine 

gore o §oyle demi§tir: Rasulullah (s.a) m ashabmdan bir k1sm1 gele
rek ona §Oyle sordular : «Biz i~imizde bizden birinin soyliyemiyecegi 
(soylemenin kendisine zor gelecegi) §eyler buluyoruz.,, Rasulullah (s.a.) : 
«<Onu ger~ekten buldunuz mu? (Hissettiniz mi?) » diye sordular. Onlar, 
evet deyince §Oyle buyurdular: ((Bu, apa~1k (sarih) imandtr." 

( ... ..... ....... ......... ) 
Yine Muslim Mugire tarik1yla Abdullah'dan rivayet ediyor ki o 

§Oyle demi§tir : Rasulullah (s.a.) a vesveseyi sordular. 0 da : 11Bu apa
~lk imand1r." buyurdular. 

Ali ibn Ebu Talha, tbn Abbas'dan rivayetle «<i~inizdekini a~tkla
samz da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba ~eker.» ayet-i kerime'
sinin neshedilmedigini soyler. Allah Teala ktyamet gtinti yaratlklan 
toplad1gmda : «i~inizde gizleyip de meleklerimin muttali' olmad1g1 §ey
leri size haber vereyim.>> buyuracak. Mti'minlerinkini haber verecek ve 
i~lerinden ge~irdiklerini bagl§layacak. ((Allah sizi onunla hesaba ~eker. >> 

ayetinin . anlam1 i§te budur. ~ek ve §tiphe sahiplerine gelince; onlarm 
da i~lerinde gizledikleri yalanlamayt onlara haber verecek. «Sonra di
ledigini bagi§lar, diledigini azablandmr.>> Ve <<Fakat kalblerinizin ka
zandigl dolay1s1yla sizi hesaba ~eker . » ayetlerinin anlam1 i§te budur. 

A vfi ve Dahhak da buna yakm bir ibare ile rivayet etmi§lerdir. 
Mticahid ve Dahhak'dan bunun bir benzerini ibn Cerir rivayet et

mi§tir. 
Hasan el-Basri'den rivayet edildigine gore o, bu ayetin muhkem 

olup, neshedilmedigini soylemi§tir. Bu gorti§ti tercih eden ibn Cerir'e 
gore hesaba ~ekilme, mutlaka azab edilmeyi gerektirmez. Qtinkti Allah 
Teala hesaba ~ekip, bagl§layabilir, hesaba ~ekip, azabland1rabilir. ibn 
Cerir'in bu gorti§tine delil, bu ayeti zikrederken getirmi§ oldugu §U ha
dis-i §erif'tir : 

Bize ibn Be§~ar . .. Safvan ibn Muhriz'den rivayet etti ki o §Oyle 
demi§tir : Biz Abdullah ibn Orner ile birlikte Ka'be'yi tavat ederken 
bir adam onun kar~1sma gelerek : Ey ibn Orner, i~ten ge~en dti§tinceler 
konusunda Rasulullah (s.a.) dan ne i§ittin? diye sordu. ibn Orner §Oyle 
cevap verdi : Rasulullah (s.a.) m : 1• Mti'min Aziz ve Celil olan Rabbl
na yakla§lr. 0 da kuluna merhamet buyurarak gtinahlanm sayar ve 
§dyle buyurur : ,.sunlan biliyor musun? 11 Kul : uRabb1m, biliyorum.ll 
der. Bu iki kere olur ve nihayet Allah'm ula§masm1 diledigine vanhnca 
§Oyle buyurur : uBunlan di.inyada iken senin ic;in gizledim. i§le bu gi.in 
de yine senin i<; in bagl§hyorum ... Ve Allah o kulun iyiliklerinin yaz1h 
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oldugu sayfayt, ya da kitab1 sagmdan verir. Kafir ve miinaftklara ge
lince; herkesin gozu onunde ~agmhrlar ve: ((i§te Rablarma kar§I ya
lan soyleyenler, bunlardtr. Dikkat ediniz; Allah'm la'neti zalimleredir» 
denilir.» 

Bu hadis-i §erif Buhari ve Muslim ile ba§ka kitaplarda muteaddit 
tariklarla Katade'den rivayetle tahri~ olunmu§tur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Ali ibn Zeyd'den, onun da 
·babasmdan rivayet ettigine gore o, §oyle demi§tir : Hz. Ai§e'ye ((i~iniz
dekini a~tklasamz da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba ~eker.>> 

ayetini sordum. ~oyle dedi: ((Bunu Rasulullah (s.a.) a sordugumdan 
bu tarafa bana hi~ kirnSe sormamt§tl. Bu, Allah'm kulu ile sozle§mesi
dir. Ona bir humma, bir Jelaket, bir me§akkat isabet eder, mahmn pek 
az bir bOlumunu gomleginin yenine koyar, (onu da kaybetmi§ samp) 
ara§tlnr ve ona yanar. Sonra onun bOgru ile koltugunun altmda bu
lur. En sonunda tlpkl ktztl altmm ate§ten arm1p ~tkmast gibi mii'min 
de giinahlandan anmp ~,lkar.» 

Tirmizi ve ibn Cerir, Hammad ibn Seleme tarik1 ile boyle rivayet 
ederler. Ancak Tirmizi: Bu hadis garibtir, sadece Hammad ibn Seleme 
tariktyla bilmekteyiz, demektedir. Ben de derim ki; Hammad ibn Sele
me'nin §eyhi Ali ibn Zeyd ibn Ced'an zay1f bir ravidir ve rivayetlerin~ 
de gariblikler vardlr. 0 bu hadisi babasmm hamm1 (iivey annesi) 
Umeyye Bint Abdullah'dan o da Ai§e'den rivayet etmektedir. Ve onun 
kitaplarda Hz. Ai§e'den ba§kaca bir rivayeti de yoktu,r. 

---iZAHI 

Tantavi Cevheri, bu ayetin tefsirinde miislumanlarm ilim alanm
da gerileyi§lerinin sebebini a~tklamaya ~all§Iyor: 

iyi bil, Allah seni muvaffak ktlsm. insanlarm aktllart; renkleri ve 
§ekilleri gibi farkh farkhdtr. Beyaz insanlarm beyazllkta birle§tiklerini, 
ancak hi~birinin beyazllgmm digerinin beyazhgma benzemedigini gQ
rursuniiz. Butun insanlarm iki gozu, bir burnu, ka§lan ve agzt vardtr. 
Ama basit bi~imde birbirine benz.eyen hi~bir insan yoktur. Ger~ekte 
hepsi birbirinden ayndtr. insanlarm hepsi aktl sahibi bulunmakla be
raber, akli yetenekl·eri ve isti'datlart bakltmndan birbirinden ayrthrlar. 
0 kadar degi§ik aktllar vard1r ki, bilginlerin elinde her birini tasnife 
tabi tutacak bir alet yoktur. Atlah bolgeleri de muhtelif yaratmi§tlr. 
Her toprak, ancak kendi kabiliyyeti nisbetinde bitki yeti§tirir. Baz1 
bitki ancak suyun· altmda yeti§ir. ~eker · kaml§l ve pirin~, nilufer ve 
benzerler.i gibi. Baz1 bitki kayamn yiiziinde ye§erlr .. . Allah herbOlgeye 
degi§ik bitkiler yeti§tirtne kabiliyyeti vermi§tir. Sozgelimi Fransa'da 
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830, Avusturya'da 601, Mls1r'da 430 tiir bitki yeti§mektedir. ( ... ) 
Allah Tea.la hikmeti geregi, her §eyi ihtiya~ nisbetinde vermi§tir. 

Hava azdtr. Su ondan da az, b.ltki ondan da az, maden ve riletaller ise 
yiyeceklerden daha azdtr. Degerli cevherler digerlerinden daha azdu. 
Miithi§ bir .kuvvete sahip olan radyum tabiatta ~ok az bulunur. Buna 
gore diyoruz ki; Allah Teala insan tiiriinti, f1trat1an uyarmca bedeni 
i§lere tahsis etmi§tir ve bunlarm sayllan ~ogunluktadtr. Bunlar da ken
di aralarmda ooltimlere aynhrlar. Kim daha ~ok dii§iinebiliyorsa sa
y1s1 daha azd1r. Nitekim maharet isteyen teknik bilgiler de boyledir. Ma
denler i~erisinde radyum ne kadar az ise; bilginler, filozoflar, peygam
berler de insanlar arasmda o kadar azd1r. Allah Teala her &eyin bir 
ol~iisu olmasm1 istemi§. Aklllarm da birbirinden farkh olmasmt murad 
etmi§tir. ( ... ) 

Mtisluman1ar i~in gereken bilgi, iki kiS1md1r. Bir k1sm1 farz-1 ayn, 
digerl de farz-1 kifayedir. Farz-1 kifaye; butiin islam ummetine farz 
olan ve hepsi terkettigi takdirde cezayi gerektiren, :bilgi tiiriidur. Buna 
kar§1hk ummetin i~erisinde ·baZI ki§iler bu bilgileri elde ederse diger
lerinden sorumluluk kalkar. Farz-1 ayn ise namaz, oru~. haec gibi ki§i
lere teker teker farz olan ibadetlerdir. Matematik, geometri, astrono
mi, tabiat ilimleri, metalurji, botanik, jeoloji, insan ilimleri, I§1k, man
yetik alan, ISI, elektrik gibi riyazi ·bilgiler ile kitab, sunnet, icma' ve ki
yas gibi usul ad1 verilen dini ilimler ve fiiru' ad1 verilen ahlaki §er'i ilim- . 
ler, tasavvuf ve f1k1h gibi ilimler farz-1 kifayedir. Lugat, sarf, nahiv, be
yan, bedi', maani, hat, imla, in§a, ktraat ve harflerin mahreci, Kur'an 
tefsiri, hadis gibi ilimler ise ·ba§langi~ ilimleri olarak kabul edilir. f}u 
halde dini ilimlerin usul, fiiru', ba§langi~ ve tamamlayici olmak iizere 
tasnifi mumkiindur. Dikkat edin; sarf, nahiv gibi ba§lang1~ bilimleriy
le ugra§tp ta dini faziletleri ve islami mukemmellikleri elde · etmemi§ 
olan kiniseler; balta, kazma gibi aletlere sahip olup da onlan oldugu 
yerde btraklp, topra~ i§lememi§ olan kimselere ·benzerler. Saban ve bu
harh makinalar, su motorlar1 tanmm yaptla:bilmesi i~in gerekli olan 
aletlerdir. Ama bunlar tartm urunu elde etmek i~in kafi degildir. Bu 
aletler gibi gramer, sarf, nahiv, belagat ilimleri de ancak dini ilim
lerin ba§langtctdtr. Dini ilimler degildir. tyi bil ki; Allah Azze ve Celie, 
insanlara steak, soguk, yirtici hayvan, htrstz ve benzeri dii§manlar mu
sallat etmi§tir. Boylece insanlar yiin ormek, ~adlr dokumak zorunda 
kalm1§lard1r ( ... ) . insanhk ilerledik~e, medeniyet geli§tik~e. insanm 
ihtiya~Iar1 da artm1§tlr. Eskiden tabU bir hayat ya§adt~ i~in gtda olarak · 
meyve ve aga~ yapraklan, giyim olarak hayvan derileri, konut olarak 
magaralar ona yetiyordu. Onun tabiatmda sakh bulunan duygular, ak
hmn yardtmtyla bu hayatm duzen, okul, bilgi olmadan eld·e edlle'bile
cegini ogre~i§ti. Diinyada ya§amak i~in, bundan daha fazla bir §eye 
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gerek duymuyordu. insanlar kentlere yerle§ince durumlan degi§ti, bir 
taktm sorumluluklar ve gorevler iistlendiler. Yapma ve yontma i§leri 
geli§ti. Ozellikle gtintimtizde ytizlerce, binlerce ihtiya~ alanlan dogdu. 
Gormtiyor musunuz eskiden deveyle, merkeble, katlrla veya gemiyle 
yap1Ian yolculuklarm yerini bu gtin buharh arac;lar, koca bir kent gibi 
ak1p giden btiytik transatlantikler, demir yollan, denizaltllar ve u<;ak· 
lar aldt. Btittin bunlar telgraf hatlanm gerektirdi. Manyetik ve elektro
nigin dogmasmt saglad1. 

Eskiden annenin <;ocugunu yeti§tirmek i<;in stitle beslemesi yeter~ 
liyken, bu gtin medeniyet yeni problemler dogurdu. ~ehirlerde hava 
kirliligi ba§ladl, insanlar topluca ya§amak zorunda kaldllar. Ahlak bo
zuldu ,egitim ve ogretim dogdu. ilim, san'at ve ma'rifet geregi duyul~ 
du. Ve herkes kendi gticti nisbetinde ozel i§ler yapmak zorunlulugunu 
hissetti. Hall ve akd ehli olan ki§ilerin islam timmetini, kendi halleriy~ 
le ba§ba§a buakmaya haklan yoktur. Onlarm, milletin ihttyacmt kar
§Ilayacak §ekilde, muhtelif bilimlerde ve san'atlarda mahir ki.!jiler ye
ti§tirmeleri gerekir. Sozgelimi bizim tilkemiz M1s1r, zavall1 ve geri bir 
tilkedir. Avrupa'da yeni geli§en teknikleri bilmemekte, bu ytizden de 
fakir ve geri kalmaktadtr. Hukuk, islam Ftkht ve avukathk alanmda 
eleman pek <;oktur. Diger islam tilkelerinde oldugu gibi Mtstr'da da 
halk kendi haline terkedilrni§tir. Hukuk faktilteleri ve dini enst.ttiler 
pek c;oktur. Bunlar diger ilim dallarmm aksine, halkm ihtiyacmm ~ok 
tisttinde eleman yeti§tirmektedirler. f]er'i ve akli bilgilere sahip her bil· 
ginin gtinltik hayatlm tamamlamak, ki.!jiligini korumak ve bedenini 
gti<;lendirmek i<;in ticaret, marangozluk, <iemircilik, elektronik gibi baz1 
san'atlan ogrenmesi gerekir. Ab§, gtire§ ve benzeri sporlar onemli i§ler 
olmahd1r. 

Pekiyi, f1k1h ilmi btitlin mtisltimanlara farz degil mi? Elektronik 
ve gramer, tren makinistligi ve gemi kaptanhgt gibi onu da nic;in farz-J 
kifaye olan ilimlerden saytyorsun? diyebilirsiniz. Ben derim ki; biz, bil
ginlerin farz-1 ayn konusundaki ihtilatlamu btrakalun. Ctinkti onlar 
bir noktada ittifak edememi§lerdir. Tevhid bilginleri diyorlar ki, rarz-1 
ayn olan bilgi bizim ilmimizdir. Ftkth bilgin!eri kendi ilimlerinin, tef· 
sirciler kendi ilimlerinin, hadisc;iler kendi ilimlerinin. tasavvufc;ular 
kendi ilimlerinin farz-1 ayn oldugunu soyli.iyorlar. Ebu Trtlib cl-Mekki d'e 
islam'm temel esaslanm ogreten ilmin. farz-1 ayn oldugunu bildirmek
tedir. Ger<;egi soylemek gerekirse her ferdin hem kendini , hem de akhm 
ve dinini muhafaza etmesi gerekir. insamn kendisini korumast, tabiat 
yoluyla gerc;ekle~mektedir . Zira elbise giymeyecek olursa stcaktan veya 
soguktan rahats1z olacakttr. Ev yapmayacak olursa felaketlere ma'ruz 
kalacaktlr. Kald1 ki biz. kendini korumayan ki!?iYi kendisini korumast 
ic;in zorlanz. Kendini oldtirmek isteyen veya a~m sarho§ olan kimseyi. 
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kendi nefsini korurnasi i~in te§vik ederiz. Ki§inin mtikellef oldugu ko
nular, yapmas1 ve yapmamas1 gereken §eylerdir. inan~lar Allah'a ve 
Rasultine imfm ile islam kaideleridir. Ki Allah'm emirlerini yapmak, 
yasaklarmdan korunmak zorundad1r. FJ.k1h ilmine gelince islam bilgin
lerinin en ~ok me§gul olduklari ilim budur. Nitekim bu konuda imam 
Gazzali §Oyle diyor: Yaralama, hadler ve borc;lanmalar, dti§manhkla
rm ay1rd edilmesi ve benzeri konular, yonetim kurallanyla ilgili ku
rallar olup, toplumlarm heveslerine kap1larak tartl§tlklan hususlan 
kontrol. etmek it;in konmu§ esaslardlr. Fakih; halkm yonetilmesinde hii
ktimdarm uymas1 gereken kurallan gosteren ogretmenidir. Bu ise ger
~ekte din ve dtinyanm bek~iligi demek olur ki din dtinya ile tamamla
mr. Oyleyse islam'da f1k1h, kanun ilmidir ve kanunn kullarm ve til
kenin korunmas1 i~in konur. 6yleyse gortiltiyor ki; f1k1hta namaz, oru~, 
zekat, helal ve haram konular1 birbirinden aynlan konular degildir. Bii
ttin bu konularda fakihin gorii§ti uhrevi degil, dtinyevidir ( ... ). 

Yukarda f1k1h ilminin tilkenin yonetimini kontrol i~in konmu§ ol
dugunu zikrettim ve dedim ki; M1s1r'da yeti§en ogretmenlerin ~;ogun
lugu bu ilimde geli§mi§lerdir. Cami'til-Ezher'de bu ilim okutulmakta
dlr. Buna bagh olarak Dimyat, · Re§id Zekaz1k, iskenderiye, Asyot gibi 
§ehirlerde binlerce tale be, §er'i okullarda ve resmi hukuk fakii1 telerin
de, Fransa'nm tilkemizde kurmu§ oldugu hukuk mekteplerinde f1kh'1 
okumaktad1rlar. Bu okullarm bir tek amac1 vard1r; o da toplumu yo
netmek. 0 halde bir ba§ka ifadeyle islam hukuku ve usulti fetva ve 
mahkemeler i~in ogrenilmektedir. Mahkemede FranSlZ kanunu, usulii 
uygulanmaktad1r. Bu okullara giden ogrenciler mal ve makam elde et
mek i~;in bu okullara kO§maktad1rlar. Halbuki MlSlr halk1 ilim ve san' 
atlarda geri, zavalh bir topluluktur. San'atlarda geriligimiz <;ok a~1kt1r. 
<;iinkti bet §eyde Avrupa'ya muhtac1z. Hatta bir k1snn zengin hamm
Iarm taraklan Frans1z, terzileri Frans1z, hizmet~ileri Fran:nz, dad1lar1 
Frans1zd1r. Teknikteki gerilik btittin mtisltimanlan huzursuz k1lan ne
denlerin ba§mda gelir. Pozitif bilimlere gelince; biz bu konuda da ~;ok 
geriyiz. Biyoloji, Zooloji, Botanik, Metalurji, Astronomi dersleri lisele
rimizde yoktu. Ancak g~en ytizytlm ba§mda okullanm1za bu dersler 
kondu ... Mtisltimanlar Avrupa'da c;ok geli§mi§ olan harp tekniklerin
den posta, telefon, · telgraf, z1raat metodlarmdan ~;ogunu bilmemekte
dirler. 1ilkemiz cehaletin kara bulutlan altmdadir. Diger islam iilke
leri de bu konuda pek farkh degildir. Ama her §eye ragmen hukuk ve 
f1k1h dalmda en ~ok ogrenci yeti§tirmekteyiz. Gerek bu bilimlere faz
lasiyla dalmak, gerekse oteki teknik ve pozitif bilimleri terketmek hall 
ve akd ehli olanlara hararnd1r. Aksine akll ba§mda olan hall ve 
akd ehlinin ((Allah herkese ancak ta§1yacag1 kadar yiik veriJ·, kavliy
le amel etmeleri gerekir. Belirli gruplarm bu ilim ve tekniklere tahsis 
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edilmesi icabeder. Yoksa milletin kendi haline terkedilmesi haramd1r 
ve bundan dolayi ceza vardir. Bunun cezasm1 diinyada riisvayllkla ~e
keriz. Firenkler bizi cehaletimiz yiiziinden ezerler. Ahirette de dura-
g1m1z cehennem olur. Oras1 ne kotii duraktir. ( ... ) -

Ey miisliimanlar; gen~ler sizin gozbebegmizdir. Onlar bir §ey oku
yorlar ama ne okuduklar1ru biliyor musunuz? Kimya, fizik, ve benzeri 
konulardan ufak tefek §eyleri ogreniyorlar. Bunlar bu ilimlerin sonu~
lan degil, ba§lang1~land1r. Ve ogrendikleri §eyler de; hi~bir ac1 doyurup 
semirtmeyen atmt:tlardir. Tabiat giizelliklerini, ·bitki nizamm1, hayvan 
tiirlerini, diinyanm harikalarmi, gokyiiziiniin giizelliklerini, manzara
larm giizelliklerini ogrenmiyorlar. ilmi zevk ve sevin~le ok~muyorlar~ 
isteyerek egitim gormiiyorlar. 

Ey miisliimanlar, ey Mlsirl:tlar, sizin dininiz giizellige davet eder, 
tabiatl anlamaya davet eder ... imam Gazzali ihya'da diyor ki: Siz fa
kihe lian, zihar ve remy gibi husU.slari sorsaruz size ciltlerce .detayll 
bilgiler verir. Bu verdikleri ince ma'liimatm iizerinden as1rlar ge~er de 
ona kimse ihtiya~ duymaz. ihtiya~ duyulacak olursa iilkede o ihtiyac1 
giderecek ki§iler pek ~oktur. Buna kar§Illk bu ogrencilerin eline zahmet
lere katlanmi§ olmaktan ba§ka bir §ey ge~mez. Kendisine bu konuda 
ba§vuruldugunda, din ilmi ve farz-1 kifaye oldugu i~in f1k1hla me§gul 
oluyorum, der. Hem kendini hem de ba§kalanm bu ogrendigi konuda 
aldatir. Zeki ki§i bilir ki, mak8ad1 farz-1 kifaye ile ilgili ilahi bir emri 
yerine getirmek olsaydt, farz-1 kifayeden once farz-1 ayn'a ba§vururdu. 
Kald1 ·ki bundan once pek ~ok farz-1 kifaye ·bulunmaktadir. Nice yerler 
var ki ztmmiler doktorluk yapmaktadlr!ar. Halbuki ahkam1yla ilgili 
t1bbi konularda z1mmilerin §ehadetleri caiz degildir. Ne var ki onunla 
ugra§an blr ki§iyi goremiyorum. Ama herkes f1k1h ilmine dallyor. Ozel-

. likle hilafiyat ve ~ebiyata. Ulke, olaylara fetva veren fakihlerle dolup 
ta§mi§ durumda. Dinde fakih olanlar, yiginlarca insamn yerine getir
digi •farz-1 ki'fayeyle me§giil olup ta, kimsenin yapmad1g1 konulan ihmal 
hususunda. nasll bir ruhsat elde etmi§lerdir? Bunun bir ba§ka sebebi 

'mi var? Yegane sebebi; tlb yoluyla evkAf ve onlann vasiyyetlerini elde 
ederek yetim mallarmm gozeticiligini, hiikiim ve kadlhk makamml 
elde ederek akranlanru ge~menin miimkiin olmayi§Idir. Ne yaZik ki din 
ilmi, kotii bilginlerin aldatmacas1 sonucu yikllrm§tlr . . Yardim Allah'tan 
dilenir. Rahmam k1zd1ran ve §eytam sevindiren bu guriirdan bizi kur
tarmasi i~in Allah'a s1gmmz. _ 

Ben de bu giin diyorum ki; ey imam, senin bu kitab1 te'lif ettigin 
zamandan bu . yana 900 sene ge~mi§. bulunuyor. Miisliimanlar hala uy
kudalar. islam iilkelerinin ba§mda yer alan Ml.str hala senin islam'I bl
raktt~n donemdeki hali ya§Iyor. MlSlr'daki dini billmler enstitiileri ha
la aym gaflet i~erisinde. HukO.k ,ve hakimlik mekteplerinden ba§ka 
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okullara, kimse gitmiyor. Maksad iisttin gelmek, avukat olmak, hakim 
olmak. Obur san'atlara ve bilimlere gelince, ~ok az eleman yeti§iyor. 
Hele aram1zda se«;kinleri hi«; yok. Avrupa bu konuda oldtirticti araclan 
ezici gere«;leriyle bizi fersahlarca g~mi§. Buna ragmen bizim okulla
nmizda egitim sadece sozden ibaret. Genclerde ilim ve ara§tlrma a§kl 
yok. Okullanmtz ruhdan yoksun durumda. i§te yabanc1 somurgesi altl· 
na dti§memizin sebebi bu. 

Gazzali'nin dedigi gibi, ulke fakihlerle dolup ta§Iyor da bir tabib 
yok. Ve mtisltimanlari uyaran Gazzali din elden gidiyor, nicin gidiyor? 
<;tinkti tilkede milletin ihtiyaclanm kar§Ilayan kimseler yok ondan, diye 
ekliyor. Ben de bugtin diyorum ki; ey mtisltimanlar f1rsat kactyor, ey 
imam Gazzali mtisltimanlar hala senin b1rakt1gm yerde duruyorlar. 
Fakihler, Kur'an h8.f1zlart dolup ta§tyor memlekette. Elektronik, meta
lurji bilginlerine gelince bunlar ·bizim tilkemizde degil, Avrupa'da ya§l· 
yorlar. Ey imam, sen din kayboldu diyorsun. Ben de sana diyorum ki; 
benim tilkemin halkmm cogunlugu bunun dinen yasak oldugunu dahi 
bilmiyor. Bizim dinimizin modern harb san'atlanm terketmeyi, demir 
yolu yap1mm1 buakmayt, metalurji vb. ilimleri ogrenntemeyi haram 
sayd1g1m dahi kabul etmiyor. Halkm cogunlugu f1klh ilmi gibi, bu ko
nularda da ilmin farz oldugunu bile dti§tinmtiyor. Daha otesini de soy
leyeyim : <;lnli bir bilgin, oradaki t.slam alimlerinin ~agda§ bilimlerin 
Kur'an'a aykm oldugunu iddia ettigini soyledi. Bu nedenle <;in'deki 
miisltimanlar, pu~perestlerden «;ok geri kalmi§lar. Onlann nazarmda 
islam, ilme engel te§kil ediyormu§. Oradaki mtisltimanlarm say1s1 yet
ml§ milyona ulqtyor. Bana bir seferinde Hindistan'dan Cemaleddin 1s
minde bir devlet adami geldi, cografya, tarih ilmiyle ugra§m3.nm cAiz 
olup olmadlgt hus\isunda benden fetva istedi. Ben de bu ilimlerin farz-1 
kifft.ye oldugunu soyledim. 0, benim tilkemin bllginleri bu ilimleri ya
sakladt, dedi. Bu ytl Tunus'lu bir bilginle kar§Ila~tlm. 0 dedi ki; bazt 
bilginler f1k1h ilminden ba§ka bir ilimle u~ra§maya gerek yol{ diyor
lar. insamn goztiyle ulvi Alemlere bakmas1 yeterlidir, bilglye lhtiya~ 
yoktur, diyorlar. islam gtintirntizde her zamankinden daha zaytf du
rumda. 

i§te bu sebeple ben, elinden gelen herke.sten bu konuda dti§tintip 
ta§Inmastm, akllyla dogruyu bulup mtislUmanlar iGin vacib olan ilim
leri ogrenerek devlet adamlanna gostermelerini istiyorum. Soyledlk
lerimizden din illrnierinin yalmzca ftkha has olmadtgi - a~tga «;tkmi§tlr. 
Bilttin illmler ve san'atlar, insan hayat1 denllen bir tek agacm dallan 
durumundadtrlar. Bugtin i~inde bulundugumuz durum eskl yanll~ an
layt§lardan kaynaklanmt§hr. Oyleyse din egitimi veren kurumlarm og
retlm programlan bizim dedigimiz §ekilde degl~sin. Modern okullarm 
programlan da degl§Sin. (Tantavi Cevheri, Tefsir el-Cevahir. I, 280-290) 

TeCsir. C. III - F . 72 
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285- Peygamber,de, iman edenler de O'na indirilene 
inand1. Hepsi de Allah'a, meleklerine,. kitablanna, · pey
gamberlerine iman etti. O'nun peygamberlerinden hic;bi
rinin arasm1 tefrik ~tmeyiz. i~ittik ve itaat ettik. Mf1n1 di
leriz; ey Rabbrm1z. Donii~ Sana'drr, dediler. 

286 - Allah, kimseye giiciiniin yeteceginden fazlasm1 
yiiklemez. Ka.zandlg1lehine, yiiklendigi aleyhinedir. Ey 
Rabbuiuz, unuttuk veya yaruld1ysak sorumlu tutma bizi. 
Ey' Rabbrm1z, bizden oncekilere yiikledigin gibi bize de ag1r 
yuk yiikleme. Ey· Rabbmuz, bize giiciimiiziin yetmeyece- . 
gini yiikleme. Mfet oizi. bagi~la bizi. Sen MevlamiZSin. 
Kafirler giinihuna kar~1 yar_dlm et bize. 

. ·fman ve Mukellefiyet 
(ff' 

· Buhlri der ki: Bize Muhammed ibn Kesir'in ... ibn Mes'ud'dan,_ 
onun da Rasftlullah (s.a.) dan rivlyetine gore Hz. Peygamber §Oyle bu
yurmu§lardlr : 

«Kim Bakara suresinin sonundan iki lyeti bir gecede okursa bu iki 
lyet kendlsine yeter.» . 

( .................... .... ' ..... ) . . 
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imam Ahmed diyor ki : Bize Htiseyn'in .. . Ebu Zerr'den rivayet et
tigine gore Raslllullah (s.a.) §oyle buyurmu§lardtr: 

<<Bana Ar§'m altmdaki hazinelerden Bakara suresinin sonlan veril
di ki, bunlar benden once hicbir peygambere verilmemi§tir.» 

( ...... ..... ..... .. ... .... ..... ) 
Muslim diyor ki : Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe'nin ... Abdullah' dan 

rivayet ettigine gore o §Oyle demi§tir : 
RasUlull.ah (s.a.), mi'raca Ciktlgmda Sidret'ill-Munteha'ya vard1. 

0, yedinci goktedir; yerden yukselen her §ey oraya u1a§Ir ve orada sak
lamr, allmr. Ustiinden inen, dti§Em §eyler de oraya ula§Ir ve orada tu
tulur, allmr. Allah Teala: uO zaman Sidre'yi btirumekte olan buruyor
du.)) (Necm, 16) buyurmaktadir. 0, altmdan bir yatakdir. Orada Rasu
lullah (s.a.) a uc ~ey verildi: «Be§ vakit namaz, Bakara suresinin son
Ian, ummetinden Allah'a hicbir §eyle §irk ko§mami§ olanlann cehen
nemin yak1c1 azab1m gerektiren gunahlannm bagt§lamnasi.» 

imam Ahmed diyor ki : Bize ishak ibn Ibrahim el-Razl'nin .. . Ukbe 
ibn Amir el-Cuheni'den rivayetine gore RasUlullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§lardtr : 

«Bakara suresinin sonundan iki ayeti oku. Muhakkak kl onlar ba
. na Ar§'m altmdaki hazineden verilmi§tir.)) 

Bu hadisin isnad1 hasend1r, fakat tahric edilmemi§tir. 
ibn Merduyeh diyor ki: Bize Ahmed ibn Kamil'in ... Huzey!e'den 

rivayetine gore RasUlullah (s.a.) §oyle buyurmu~lardir: 
«Blzim lnsanlara listunlugumuz u~ §ey iledir : Bana, Bakara sure

sinin sonundakl bu ayetler Ar:j'm albndakl bir hazineden verilmi§tir. 
Benden once hiG kimseye bunlar verilmedi, benden sonra da hie; kim
seye verilmeyecek.,, 

ibn Merduyeh dlyor ki: Bize Abdtilbaki tbn Nafi'nin ... Ali'den rl
vayet ettigine gore o, §oyle demi§tir : 

«islam'I anlay1p da Ayet el-Kursi ve Bakara suresinin sonlarm1 
okumadan uyuyan hi~ kimse gormedim. Bunlar peygamberinlze Ar§'m 
altmdaki bir hazineden verilmi§tivi 

( .... .. ..... .. ..... .... .. ... ) . 

Ebu tsa el-Tirmizi der kl: Bize Bilndar ... Nu'man tbn Be§ir'den, ri
vayet etti ki RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmU§lardlr : 

«Allah Teala gokleri ve yeri yaratmadan ikibin yll once bir kitap 
yazd1, ondan iki ayet indlrerek Bakara suresini bunlarla bitlrdi. Bir 
evde tic; gece bunlar okunmaz ise oraya §eytan yakla§tr.» 

Sonra Tirmizi, bu hadisin garib bir hadis oldugunu sayler. 
Aym hadisi Hammad ibn Seleme'den Mlistedrek'inde rlvAyet eden 

Hakim, Mlislim'in §artlanna gore sahib oldugUJ?.U, fakat Buharl ve 
Mtislim'ln bu hadisi tahric; etmediltlerini .sOylemektedir. 
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ibn Merduyeh der ki : Bize Abdurrahman ibn Muhammed ibn 
Medin'in ... ibn Abbas'dan rivayet ettigine gore o, §Oyle demi§tir: 

((Rasulullah (s.a.) Bakara suresinin sonunu ve Ayet el-Kiirsi'yi . 
okur, giiler ve: ((Bu ikisi Rahman'm Ar§'m altmdaki hazinesindendir.>> 
buyurur : ((Kim koti.i bir i§ yaparsa cezasm1 goriir.» (Nisa, 123). ((Ve 
insan i<;in, <;all§tlgmdan ba§kas1 yoktur. Ve onun ~all§mas1 ilerde go
riilecektir.>> (Necm, 39-40) ayetlerini okuduklannda da ((inna Lillahi 
ve inna ileyhi Raciun)l buyurur ve boyun egerlerdi.>> 

ibn Merduyeh diyor ki: Bize Abdullah ibn Muhammed ibn Kufi'· 
nin ... Ma'kll ibn Yesar'dan rivayet ettigine gore Ra.sulullah (s.a.) §6yle 
buyurmu§lardir : 

((Ar§'m altmdan bana, Fatiha ve Bakara suresinin sonlan verildi .. . 
Abdullah ibn isa ibn Abdurrahmfm ibn Ebu Leyla'nm .. . ibn Ab

bas'tan rivayetine gore o §oyle demi§tir : 
· HCibril Rasulullah (s.a.) m yamnda bulundugu bir s1rada yuk:\r

dan bir ses i§itti. Cibril goziinii goge <;evirerek (kald1rarak) : ((Bu, gok
ten a<;Ilan bir kap1d1r, hi(( ac;:Ilmami§tl." dedi. Ondan bir . melek indi 
ve Rasululla.h (s.a.) a gelerek . 

' •• , ••• , • • /. l ••••• _, • ( -. • , ,. • •• } • • ' 
1 · ··".1,;·~1\;' ~ ':\···...,1.:...\...JI~lt.!\W ... ,, .• ,.JI'·,~ I· · .-!.1\ 
fJ4J' .f":' .JJ ·1-·Y.J .· .. - . '< -,-J.;-r-:-.J ~JY._.r:;o 

, ' .. , . . :-_1.:\ \II~ ..j~ 
, 1 , , 

"Mlijdeler olsun, senden once hir,;bir peygambere verilmemi~ olan 
iki nur sana verildi : Bunlar Fatiha ve Bakara suresinin son ayetleri. 
Onla rdan bir harf okumazsm ki sana verilmemi§ olsun." 

Bu hadisi Muslim ve Nesei rivayet ctmi§lerdir. 
Bu hadis-i §erif daha once Fatiha'mn faziletlerinde de ge<;mi§ti. 
((Peygamber ... ona indirilene inandi.» ayet-i kerime'si Raslllullah 

(s.a.) m bu imamm haber vermektedir. 
ibn Cerir der ki : Bize Bi§r'in ... Katade'den rivayet ettigine gore o, 

§6yle demi§tir: Bize artlatlld1gma gore, Rasulullah (s.a.) a bu ayet nazil 
olunca : ((Ona iman etmek yara§Ir.» buyurmu§lardir. 

( ......... .. ............. ) 
Ayet-i kerime'deki (timan edenler>> kism1, ((Peygamber»e atfedilmi§ 

ve sonra biitiiniinden ha.ber verllerek : ((Hepsi de Allah'a, meleklerine, 
kitablarma, peygamberlerine iman etti. O'nun peygamberlerinden hi~
birinin arasm1 tefrik etmeyiz.)) buyurulmu§tur. Mii'minler Allah'm bir 
tek, Samed olduguna, ondan ba§ka ilah ve Rab olmad1gma iman eder
ler. Blitiin peygamoerleri, Rasulleri, Allah'm kullan olan peygamberle
re ve Rasullere gokten indirilen kitablan tasdik ederler. Bir ktsmma 
inamp bir k1smm1 inkar etmek suretiyle, onlardan hi((birinin arasm1 
ayu·mazlar. Bir k1sm1, diger bir ki.smmm §eriatmt Allah'm izniyle nes
hetmi§Se de, hatta §eriatl k1yamet kopuncaya kadar devam edecek ve 
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\immetinden bir grubun hak uzere kalacag1, peygamberlerin sonuncusu 
Muhammed (s.a.) in §eriatiyla digerlerinin §eriatlan nesholunmu§ olsa 
dahl, onlara gore peygamberlerin hepsi de dogrudur, iyidirler, dogru 
yoldadirlar, hay1r yoluna delalet ve ir§S.d edicidirler. 

Ohlar : « (Ey Rabb1m1z, senin sozunu) i§ittik (anladlk) ve itaat 
ettik. (Onun geregince amel ettik ve geregini yerine getirdlk) affma 
dileriz ey Rabb1m1z.» derler. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Harb'in ... ibn Abbas'tan riva
yetine gore o, «Peygamber de iman edenler de ona indirilene inandl ... 
Ey Rabb1m1z, donfi§ Sanad1r, dediler.n ayet-i kerime'si hakkmda §Oyle 
demi§tir : «Allah . Teala da : uSizi bagl§ladim, (affettim) >> buyurur.» 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd'in ... Cabir'den rivayet ettigi
ne gore o §Oyle demi§tir : 

«Rasulullah (s.a.) a «Peygamber de, iman edenler de ona indlrilene 
inand1. .. Ey Rabb1m1z donu§ Sanad1r, dediler.>> ayet-1 kerime'sl nazil 
olunca Clbril : «Allah Teala seni ve ummetini ovdu. i§te, sana verile
cek.>> dedi. 0 da : ((Allah kimseye gucunun yeteceginden fazlasm1 yiik
lemez ... Kafirler guruhuna kar§l yard1m it blze.» diye istekde bulundu. 

<<Allah, kimseye gucunun yeteceginden !azlasm1 yiiklemez.» Bu, 
Allah Teala'mn yarat1klanna lutfundan, ac1masmdan ve onlara ihsanda 
bulunmasmdandlr. <<i~inizdekini a~1klasamz da, gizleseniz de Allah 
sizi onunla hesaba ~eker.>> ayet-i kerime'si nazil oldugunda sahabe-i 
kirftm'm korkularml kald1ran da bu ayet-i kerime'dir. Yani Allah T~a.Ia 
hesaba ~ekecek ve soracaktir 'ama, sadece ki§inin terkedebilecegi (yap
mama gucunun kendisinde bulundugu ve buna ragmen yaph~) §ey
lerden dolay1 azablandiracaktir. Ki§inin def'edemiyecegi vesvese ve i~in
den ge~irdigi §eylere gelince; bunlarla mukelle! tutulmayacaktir. Kotii 
vesveseden ho§lanmamak da imandand1r. 

<< (Hay1rdan) kazand1g1 lehine, (kotiiliikten) yiiklendigi de aleyhl
nedir.>> Bu da teklif altmda bulunan ameller hakkmdad1r. 

Sonra Allah Teala icabet edecegi garantisiyle birlikte, kendiler~ne 

ir§&.dda bulundugu ve ogrettigi §ekilde kullannm kendislnden isteme
lerini bildirerek §Oyle demelerini emretmektedir: <<Ey Rabb1m1z, unut
tuk (unutarak bir farz1 terkettik, ya da aym §ekilde bir haram i§ledik, 
ya da §er-i §erif'e uygun §eklini bilmedigimizden bir amelin dogrulu
gunda hata ettik) veya yamld1ysak sorumlu tutma bizi.n 

Daha once Mfislim'in Sahih'inde rivayet. edildiginl soyledigimiz Ebu · 
Hureyre hadisine gore, Allah Teala bu istege kar§l : ((Evetn; ibn Abbas 
hadisine gore de : <<Oylece yapt1m.>; buyuracakt1r. 

ibn Ma.ce'nin Siinen'inde, ibn Hibban'm Sahih'inde, Taberani ve 
ibn Hibbfm'm ibn Abbas'tan rivayet ettiklerine gore Raswullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§lardlr : 
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<<Allah TeAll, \immetimden hat&, unutma ve zorlandJ.klan §eylerin 
giinlhlanm kaldlrnu~tlr.» · 

( ........................... ) 
ccEy Rabbmuz, bizden oncekilere yiikledigin gibi bize de agtr yiik 

y\ikleme.,, Her ne kadar guciim\iz yetse bile, bizden once ge~en \im
metlere atir y\ikler yukledlgin gibi bizi de zor amellerle m\ikellef tut
ma. Oyle zor ameller ki Sen, rahmet peygamberi olan, peygamberin Mu
hammed'! gondermi§ oldugun kolay, hO§ gor\ilu, Hanif dinl ile bunlan 
kald1rmak uzere g()nderm~tin. 

ccEy Rabb1nuz, blze g\iciim\iz\in yetmiyecegl (teklifler, musibetler, 
bel&lar) y\ikleme (blzi gucum\iz\\n yetmiyecegi §eylerle imtihan etme.) » 

ibn Ebu Hltim'in rivAyet ettigine gore ccEy Rabb1m1z, bize g\ic\im\i
z\in yetmeyeceglni yiikleme.,, Ayet-i kerime'si hakkmda Mekhftl §Oyle 
deml§tir: ccBu, e§l (kocas1 ya da kans1) olmamak ve §iddetli 'cima: ar
zusu.,, 

Bu duaya kariJl Allah Teall .«Evetu blr diger hadlse gore ise ccOyle 
yapt1m.,, buyuracaktlr. 

« (Bildigim ve seninle ar~nuzda olan husfts ve hatAlar1nuZ1) affet. 
(Bizimie kullann arasmda olan su~lar1m1Z1) · batl§la. (Kullanm bizlm 
g\inlhlannuza ve ~irkin amellerlmize muttali' klima. Ac1, merhamet et 
blze. ( Gelecekte Benin tevfikin ile bizi ba§ka gunA.hlara d\i§\irme.) » 

. Bunun i~indir ki ljOyle demiljlerdir : ccG\inahkar ki~i u~ §eye muh
ta~tu : Kendlsi ile Allah arasmda · olan §eylerde Allah'1n kendisini af
fetmesine, onu kullarmdan gizleyerek (giinahlm crterek) kullan ara
smda rezil etmemesine, Allah'm kendlsini koruyarak benzer bir g\lnaha 
tekrAr d\iljurmemesine.>' 

Hadtste daha once de ge~tlgi \izere Allah TellA bu dua'ya da: 
«Evet,; bir diger hadiste de : ccOyle yaptnn.,, diye lclbet buyuracaktlr. 

«Sen MeviAm1zsm (blzlm velimiz, slhlblmiz ve yardJmc1m1z Sen
sin; Sana tevekk\il ettik. Ancak Senden yardJ.m lstenillr ve Sana tevek
kiil ed1llr. Bizim ancak Seninle gil~ ve kuvvetimlz vard1r. Senin dinini, 
Benin blrliglni ve rislletini in~lr eden,· Senden bqkasma kulluk eden, 
Sana tlrk kopn klfirler gurfthuna kariJl bize yardlm et. (D\inyada ve 
Ahirette blzleri onlara karljl muzaffer k1l.) 11 

Allah TeAll bu duaya da : uEvet»; M\islim'in ibn Abbas'tan rlva
yet ettiti bir hadis-i §erifte de : ccOylece yaptlm., dlye lcAbette bulu
nacaktu. 

tbn Cerir der ki : Blze Musenna tbn ibrlhlm'in... Ebu tshik'dan 
rivAyet ettlgine gare Mub (r.a.) bu sftreyl bltlrdiglnde: «Amin)) derdi. 

Veki'de SiifyAn kanahyla ... Muaz tbn Cebel'den rivA.yetlne gore o, 
Bakara sftreslni bltirlnce ccamin!, derdl. 
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fl 

- [ RAzi bu A.yetl a~1klarken ~zciimle §oyle diyor: 
Bu A.yette birka~ mes'ele vardlr. Birinci mes'ele, bu Ayetin naz.nu 

konusunda birka~ yonden 80zedilmesidir : 
Birincisi. insarun kemAH; hakkl hak i~in hayn da, onunla amel et

mek i~in bilmektedir. Nazarl kuvvetin kemale ermesi, llimle olur, ameli 
kuvvetin kemAle ermesi ise hayularla olur. Nazarl kuvvet, anieU kuv
vetten once olmas1 nedeniyle Kur'an, bu iki kuvveti · zikreden Ayetlerle 
doludur. Nitekim. ibrAhlm (a.s.) den miklen buyurulur ki : 11Rabb1m ba
na hiikiim lutfet ve beni sAlihlere eri~tir.>• Buradaki hiikiim, nazarl 
kuvvetin kemA.lidir. SAlihlert: eri§mek ise ameli kuvvetin kemllidir. Biz. 
bu anlamm delillerini daha 6nce bu kitapta uzun uzadlya anlatm1§t1k. 
Sen bunu bildlkten sonra biz deriz ki : Bu Ayette de durum ayrudu. 
<;unku Allah Tella;nm «Hepsi de Allah'a, meleklerine, ~tAblar.na, 
peygamberlerine, iman etti. Biz O'nun peygambei"lerinden hi~birinin 
aras1ru ayumay1z.)) kavli bu degerll bilgilerle nazari kuvvetin kema.Ie. er
mesine i§Arettir. <<i§ittlk ve itaat ettik dedllern kavli ise bU kAmll ve 
faziletli amellerle insanm ameli g\ic\inlln kemA.le ermesine l§A.rettir. ·Bu . 
niikte uzerinde duranlar, Kur'an-1 Kerim'in pek ~ok ~ goremedlli. 
hayret verlci durumlan ihtivA. ettigini gorurler. 

Bu Ayetteki naZlffi §ekillerinden . bir dlgeri de §Udur : fnsarun Q~ 
gunu vard1r. Birl dundur ki; ondan bahsetmek, ba§lang~cm bilglsi de
mektir. Birl bugtind\ir ki, ondan bahsetmek ortarun ilmi demektlr. Birl 
de yanndu ki; ondan ba.hsetmek don\1§ ve Ahiretin biJgisidlr. Kur'an--1 
Kerim, ·bu \1~ mertebeye dikkat etmeyi bildirmektedlr ... Sen bunu bl~
dikten sonra biz derlz ki; bu u~ mertebe Bakara sllreslnin sonunda bil
dlrilmi§tir. <;unkil bu Ayette b&§tan <<biz O'nun peygamberlerinden hi~
birinin aras1ru aJlrmayiZ•• kavline kadar olan klsrm b&§lang~cm bilgi
.sine i§lrettir ki.-.insanm dunya hayatmda bulundugu silrece ogrenmesJ 
gereken hatferin bllgisldir. uRabblrn1Z, Senden m~flret dilerlz ve doml§ 
Sanadlr>• kavli ise Ahiretin bilgisin~ ~rettir. Bu sulara vlk1f olmak · 
kalbi aydmlatlr ve onu clsimler Aleminin d;&rhltndan, felekler Alemf· 
nln geni§ligine v£ goklerin parlak l§lklanna dogru ~ker. Bu Ayetin naz
mmdaki ucuncil mertebe ~udur : Bilindigi gibi lstekler iki k1S1md1r ! Bi
rincisi, var olanlarm hakikatlanru ara§tlrmak, ikincisi de vAcib, cliz ve 
narAm gibi fiiJlerdeki hilkumleri ara§t1rmakt1r. Birinclsi akll vAs1ta
lar1yla elde edilir, iklncisl de d~yma yoluyla elde rdlllr. Bu AyeUe •m\1'
minler butunuyle Allah'a inand1lar, kavll ile birincisi kastedllmekte
d!r. !kinci k1s1m ise <d§ittik ve itlat ettik>• kavli lle kastedilmektedir ... 
(Fahrecldin RAzi, Tefsir el-Kebir, VII, 135-136) 
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Dordtincii mes'ele. Mu'tezile Allah Teala'nm bu ayet He kullann:1 
giic;lerinin yetmeyecegi §eyleri ytiklemeyecegini bildirdigini kabul etp 
mektedirler. Bu ayetin benzerl Allah Teala'mn ((Size dinde zorluk kll
marm§tlr.>> kavli ile, <~Allah sizin ic;in hafifletmek ister'' ve ((Allah sizin 
i~in kolayllk ister•> kavlidlr. Onlar derler ki; bu ayet dayamlamiyacak 
ytikiimlilliiklerin reddi konusunda sahih hiikiimdiir. Bu durum sabit 
olduguna g()re; burada iki temel mes'ele vardtr : Birincisi, kul kendi 
fiillerinin lead edicisidlr. Eger kulun fiillerini icad eden Allah Teala ol
saydt; bu fiillerl kula ytiklemek, gotiiriilemeyecek bir §eyin yiiklenmesi 
olacaktt. <;tinkii Allah Teala bir fiili yaratmca §iiphesiz o flll, olur ve 
arttk kul i~in o fiili l§lemek veya terketmek' diye blr imkan sozkonu.su 
olamaz. Kul i~in o fiill i§leme kudreti yoktur. c;unkii o fiil, Allah'm kud
retiyle var olmu§tur. Var olan, ikinci kez var edilmez. Kul i~in o fiili 
il}lememe kudreti de yoktur. c;unku kulun kudretl Allah'm kudretinden 
daha zaytftlr. Ve kul, Allah'm kurlretini geri c;eviremez. Allah fiili yarat
madtgma gore, kulun elde etmek kudretinin olmast imkinstzlal}makta
dtr. Oyleyse, kulun fiilinin m(tcidinin Allah Teala olmas1; kulun gotu
remiyecegl yiikle yukiimlii k1lmmas1 anlamma gelecektir. ikinci ola
rak, bir fiile giic; yetirme (istitiat) fiilden oncedir. Aksi takdirde imA.na 
gelmesi emredilen kA!ir, iman etmeye gii~ yetiremezdi. Bu iman tek
lifi, o takdirde gii<; yetirilemiyecek bir yukiimlilldk olurdu. Mu'tezile'
nin bu konudaki delillerinin tamam1 bundan ibarettir. Ehl-i sunnet is·~ 

dedller ki; akli deliller yiikiimlilliigtin bu §ekilde meydan3. gclecEglni 
g08termektedir. (Razi Tefsir el-Kebir, VII, 139-140) 

Bu zavalh fakir ve §U kelimelerin yazan olan miskin der ki; Tan
nm; efendim, biittin istediklerimde ve yazd1klanmda yalmzca Senin 
nzam ve ecrini kasdettim. Eger isabet ettirdlmse, bu senin tevfikmla 
olmu§tur. Onu, lutfunun eseri olarak, bu zavalhdan kabul buyur. Eg~r 
hata ettimse; lutfunla, rahmetinle benim hatalRrtmt bag~a. Ey ISrar 
ederilerin ISran kendini mecbur etmeyen ve ey isteyenlerin istegi ken
dislnl me§gU.I etmeyen Allah'1m. Bu surenin tefsirinde, son sozumuz 
budur. HamdJ alemlerin Rabbi olan Allah' a mahsustur. Allah'm salA.t 
ve selam1 efendimiz, peygamberimiz Muhammed (s.a.) e onun aline 
ve ashabma olsun. (Fahreddin RAzi, Tefsir el-Kebir, VII, 151) 
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Bu sure medeni'dir. Zira ba§mdan 83. ayete kadar olan klSml ((Nee
ran Heyeti» hakkmda nazil olmU§tUr. Bu heyetin geli§i ise ilerde ''MU· 
bahele ayeti»nden de anla§llacagl iizere hicretin 9. senesindedir. · 

Bu sftrenin faziletine dair varid olan hadisleri Bakara sftresi'ne 
&.it olanlarla birlikte o sftrenin ba~mda verllli§tik. 

<Rahman ve Rahim olan Allah'1n adlylaJ 

1 - Elif, LAm, Mim. 
2 - Allah 0' dur ki; kendisinden ~ka hiQ bir tlah 

yoktur . . Hayy ve Kayyiun' dur: . 
3 - 4 - Sana kitab1 Hak ile ve kendisinden oncekile

ri dogrway1c1 olarak indirdi. Bundan once de insanlara yol 
gosterici olarak Tevrat ile lncil'i indirmi~ti. Bir de hak ile 
batll1 ay1rt eden FurkAn indirdi. Allah'm ayetlerini inkar 
edenler iQin, gerQekten ~iddetli azab vardrr. Allah Aziz'dir, 
intikam sahibidir. 

'' (Ey Muhammed) sana kitlb1 Kur'an-1 Kerim'i Hak ile indirdik.n 
Onda asia §Uphe yoktur. 0, Allah katmdan indir~tir. Allah bu ki· 
tabl ilmi ile indirm~tir, meJekler de buna tlhidlik eder. ~hid olarak 
Allah yeter. n 
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(('Bu kitab1 sana kendilerinden oncekileri dogrulayicl olarak indir
dik.)) 

Kendisinden once; semadan, kullan olan peygamberlere gondermi§ 
oldugu, onceki kitablan dogrulay1c1 olarak. 

Kur'an-1 Kerim'in dogrulad1g1 bu kitaplar, vermi~ olduklan haber 
ve miijdeleriyle Kur'an-1 Kerim'i tasdik ediyor. Kur'an-1 Kerim de o 
kitaplarla Allah'm Hz. Muhammed'i Rasul olarak gondermesi ve Kur'
an'1 O'na indirmesi konusundaki haber ve mujdeleriyle mutabakat ha
lindedir. 

((Bundan once de insanlara yol gasterici olarak Tevrat'1 indir
mi!}ti.)) 

Tevrat 

Tevrat'1 imran oglu Musa'ya, incil'i Meryem oglu tsa'ya Kur'an'
dan once, zamanlarmda bir hidayet olrnak iizere indirdi. Furkan'1 da 
indirdi. 0, hidayetle dalaleti, hak ile bat1h, sap1khkla dogrulugu zikret
rni§ oldugu hiiccetlerle, a~1k delillerle, kesin burhanlarla birbirlerinden 
aymc1d1r. Allah onu beyan ediyor, zihinlere yerle§tiriyor, ona iletlyor ve 
ana dikkatleri ~ekiyor. 

Katade ve Rebi' ibn Enes buradaki ((Furkan'm)) Kur'an-1 Kerim 
oldugunu soyliiyorlar. ibn Cerir ise buradaki ((Furkan)) kelimesinin mas
dar oldugu gorii§iinii tercih ediyor. ZirA. daha once ((0, sana kitab1 Hak 
ile indirdi.)) ayetlnde ((kitab)> yani ((Kur'an)) ge~mi§ti. 

ibn Ebu Hatim'in ((Buradaki Furkan'dan rnaksad TevrA.t'tlr)) go
rii§ii de zay1ft1r. ZirA. o da daha once zlkredilmi§tir. Dogrusunu Allah 
bilir. 

((Allah'm ayetlerini inkar edenler ( onlan inkar edip batlla dondii
renler) ic;:in (k1yamet guniinde) ger~ekten §iddetli azab vard1r. Allah 
Aziz'dir.» Cenab-1 Bari'nin civan saglarn, korunmu§ ve saltanatl biiyiik
tiir. ((tntikam sahibidir.>> ayetlerini yalanlayan, §erefli rasullerine ve 
biiyiik peygamberlerine kar§l ~1kanlardan lntikA.m alacaktu. 

- --tzAHI-----

Tevrat kelirnesi; ibranca olup manas1 §eriat veya kanundur. Bu 
isim, ehl-i kitab nezdinde Hz. Musa'nm yazdlg1 soylenen Tevrat'm ilk 
5 kitab1 i~in kullaruhr. Bu kitaplardan birinclsi, Tekvin kitabtdtr. Bu
rada, yaratlll§m b~langtcl Ue baz1 peygamberlerin haberleri anlat1hr. 
tkincisi Q1k1§, ii~uncusu Levililer veya haberler kitA.b1d1r. Dordiinclisu, 
Adet (sayllar) kitab1, be§incisi de Tesniye kitab1d1r. Huistiyanlar ise 
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Tevrat kelimesini Ahd-i Atik ad1 verilen kitaplarm hepsi i~in kullamr
lar. Ahd-i Atik, israilogullarmm hakimlerinin, peygamberlerinin ve 
krallannm kitabidir .. Bu kitaplar Hz. isa'dan once yaztlmt§ olup kimin 
yazd1g1 bilinmemektedir. Bazen de Htristiyanlar hem Ahd-i Atik'a hem 
de Ahd-i Cedid'e -ki buna !neil denir- birlikte Tevrat adm1 vermek
tedirler. incil'in tefsiri gelecektir. Kur'an'm orfiinde ise; Tevrat, Al
lah'm vahiy yoluyla Hz. Musa'ya indirdigi ve kavmini hidayete ge
tirmek uzere teblig etmesini emrettigi kitabdtr. Ancak Allah Teala, Mu·
sa'nm kavminin Tevrat'l muhafaza edemediklerini a~Iklami§tlr. Nite
kim Maide suresinde «kendilerine hattrlatllanlardan paylanm unuttu
lan> buyurulmu§tur. Aynca onlann sozlerin yerini degi§tirdikleri ve 
Tevrat'I tahrif ettikleri haber verilrni§tir. Bu tahrifat ellerinde bulunan 
ilk 5 kitabda cereyan etmi§tir. Nitekim Tevrat'm t&niye babtnda Hz. 
Musa'mn Tevrat'I yazdtgi ve israilogullarmdan onu korumak uzere 
ahid aldigt belirtilmektedir. 31. ishah'ta ise yakla§Ik olarak §Oyle deni
lir: Musa bu Tevrat'1 ba§tan sona, kelime kelime yazmay1 bitirince, 
Rabbm ahdi olan Talut'u ta§tyan Levililere emredip dedi ki: Bu TevrA.t 
kitA.btm alm ve Rabbm ahdinden ibaret olan tabut'un yanma koyun. 0 
Rab, sizin tannmzdtr. TA ki sizin aleyhinizde orada §A.hid ola. <;unku 
ben. sizin isyancthgmtzt ve ba§Imza buyruk oldugunuzu biliyorum. !§te 
bakm ben daha sizin aramzda bu giin diri iken Rabba kar§I ~Iktmtz. Ya 
oldukten sonra neler yaparstmz? ( ... ) 

tncil 

!neil sozune gelince; bu kelime, aslen yunanca olup mujde anlami
na gelir. Yeni ogreti de denmi§tir. Htristiyanlara gore !neil kelimesi, 
me§hur olan dort incil'e verilen addtr. Ve yine onlann ifadesine gore, 
buna Ahd-i Cedid ad1 verilir. Bu dort !neil peygamberlerin i§leri kita
biyla birlikte «Yeni Ahid~> admt ahr. Peygamberlerin i§leri kitabmdan 
ayn olarak Pavlus'un, Petrus'un, Yuhanna'nm, Ya'kub'un mektuplar~ 
lle Yuhanna'mn Ru'yA.s1 boldmlerinden meydana gelir. i§te bunlarm 
hepsine !nell ad1 verilir. DOrt ineil'in di§Inda herhangi bir kitaba bu 
isim verilmez. Dort !neil, Hz. ts!'nm hayatlyla ogretlleriyle al!kah, 
ozet kitaplardan ibarettir. Bunun i~in !neil ad1 verllmi§tir. Bu kitapla
rm ehli katmda saglam bir senedi yoktur. Yazth§ tarihleri konusunda 
Htristiyanlar ihtilAfhdtrlar. Bu konuda pek ~ok soz vardlr. ilk ineil'in 
yazth§ yth hakkmda 9 ayn gor\ii bulunmaktadtr. Oteki 3 !neil hakkm
da da pek ~ok riv!yet vard1r. Bazllan bunlann Mlladm L asrmm ikinci 
yansmda yazlldt~m soylerni§lerdir. Aneak · ilk !ncil'in miladm 37. se
nesinde yaztldtgmt .sOyleyen bulundugu gibi 64. senesinde yaztldtgmt 
soyleyen de vardtr. Dordiineii tneil'in ise miladi 98 ythnda yaztld1g1 
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soylenmi§tlr. Bazilan bu incil'in Yuhanna tarafmdan tashih edilmemi§ 
oldugunu 80ylerler. Keza Ahd-i Cedid'in diger kitaplan konusunda da 
pek ~ok ihtilaflar vard1r. Kur'an'm orfiinde incil, Allah Teala'nm pey
gamberi Meryem oglu l.Sa'ya vahyetmi§ oldugu mujdelerden ibarettir. 
Bu mujdeler i~erisinde §eriat1, hukftm ve ahkam1 tamamlayan Hz. Pey
gamberin gelecegi de vard1r. 4fzm ifade ettigi mujde bu peygamberin 
mujdesidir. Allah Teala Maide sftresinde yahudiler gibi hlristiyanlarm 
da ·kendilerine hatulatllan buyruklan unuttuklarm1 bildlrmektedir. H1-
ristiyanlar bu konuda daha da ileridlrler. Cunku Tevrat indigi zaman 
yaZilmi§ ve binlerce insan onunla amel eder olmu§tur. Sonra ortadan 
kaybolmu§Sa da hukUmlerinin ~ogu saklanmi§ ve bilinmi§tir. Baz1 Frenk 
bilginlerinin MU.sa (a.s.) zamanmda yazmm bilinmedigini soylemele
rine pek guvenilmez. Hlristiyanlann kitaplanna gelince; ancak Hz. 
!sa'mn miladmm 4. asrmda bilinip yaygmla§ml§tlr. Cftnkft isa peygam
berin tAbii olan ilk hlristlyanlar; yahudiler ve romahlar tarafmdan ba.s
k1 altmda tutulmu§lard1r. imparator Kostantln'in siyaset geregi h1ris
tiyanhgi benimsemesiyle hlristiyan kitaplan ortaya ~1km1~tlr. Bu ki
taplar arasmda Hz. MU.sa'mn mujdesl olan baz1 kelimeleri intiva eden, 
onun tarih~e-i hayatlar1 da vard1r~ Bunlarm S8YIS1 pek ~oktur. Ancak 
imparatorun baskls1yla DOrt incil uzerinde ittlfak has1l olmu§tur. 
Kur'an'm orfiindeki Tevrat ve tncil aniay1§1yia; yahudi ve hiristiyanla
rm !neil ve Tevrat anlaYI§lan arasmdaki farkhhk konusunda soyledik
lerlmizi lyice anlayanlar Kur'an-1 Kerim'in ortaya koydugu ger~egin 
onlarm farkma varmad1klar1 ger~ek oldugunu kavrarlar. ( .. . ) (Re§id 
R1za, Tefsir el-Menar, III, 155 - 159). 

Tevhid Akidesi 

((Allah, B8§ka ilah yok. Ancak 0, Hayy ve Kayyilm'dur.)) Uluhiyyet
te ortag1 yok. ccHayy))dlr. Mutlak blr zatlyyet ve hayat hakikat11le mut
ta.s1ftir. Bu S1!at1 biltun benzerllklerden ve her tilrlil kay1ttan miinez
zehtlr. ccKayyum))dur... Biltiin hayat O'nunla kAlm ve butiln kAinat 
O'nunla vilcud bulmaktad1r. Hayata, mevcudlyete hAkim olan O'dur. 
~u varhk alemlnde O'nsuz ne kAinat, ne de hayat tasavvur edileb111r. 

Tasavvur ve l'tlkltta, hayat ve davram§ta yollann aynh§ noktas1 
budur. 

ttst ilste YI!tlan birtaklm cAh111yyet tasavvurlanyla, illUhlyyet sl
fatiyla muttas1! bulunan Allah'm blrllgl ilzerindeki tasavvur ve l'tikAdm 
aynh§ noktasl... Bu; lster mil§riklerln tasavvurlanyla ilgill olsun, is
terse o giin arap yanmadasmda bulunan Yahudi ve Hlristiyanlann 
-bllhlssa Hlristiyanlann- tasavvurlanyla llgili olsun hilkilm aymdu. 

Kur'an-1 Kerim Yahudilerin ((ttzeyr Allah'm ogludur)) dedigini nak-
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lediyor. Yahudilerln bugiin «Kitil.b-1 Mukad~es» diye adland1rd1~ kita- . 
bm Tekvin babmda · da buna benzer §eylere rastllyoruz. 

Hiristiyanlarm sap1k tasavvurlarma gelince; Kur'an-1 Kerim onla
nn §U sozlerini nakleder: <<Allah ii~ ilahtan ii~iinciisiidiir. >> Ve «Allah, 
§iiphesiz ki, Meryem oglu Mesih;tir.>> Hiristiyanlar, Allah'tan ba§ka Me
sih'i ve annesini de ilah kabul etmi§lerdir. Onlar; din biiyiiklerini ve 
ruhbanlanm da Allah'a e§ kO§arlar. 

T. V. Arnold tarafmdan te'lif edilen «islam'a Davet» adli eserde 
Hlristiyanlarm b'u tasavvurlarma 1§1k tutan §U sozleri goriiyoruz: «is
lam fiituhatmdan yiiz · y1l kadar once Jiistinyen, Roma imparatorlu
gunda, birlik ve beraberligi saglamamn gayreti i~indeydi. Fakat onun 
oliimii bu gayretleri neticesiz b1rakh ve imparatorluk merkeziyle vila
yetler arasmda s1k1 bir bagllllk kurulabilmesi i~in mii§terek milli bir 
§Uura ihtiya~ hissedildi. Bu yolda bir tak1m gayretlere giri§en Herak
lius ise, §am'1 bile hiikumet merkezine tam baglayamami§ ve bu gay
reti imparatorluktaki ~atlakhklarm artmasma sebep olmu§tu. Boylece; 
1rk~1hk duygusu etr8.fmda birligin saglanmasm1 imkans1z goren He
rakliu.s, bunun ancak din duygulanna hitab etmekle miimkiin olabile
cegini dii§i.indii. Ortod.oks kilisesiyle dine kar§1 ~Ikanlann arasm1 bul
mak, sonra da biitiin taifeleti merkezi hiikumete baglamak istiyordu. 
Akide ve mezheb kavgalanyla birbirini yiyenlerin biitiin dii§manhklarl 
bir yana b1raklp kalb huzuru i~inde birle§ebilmeleri i~in akideyi her
kesi tatmin edecek §ekllde tefsire ~ali§t1 .. . 

Miladi 451 Yihnda yapllan iznik Konsiilii §U bildiriyi kabul etmi§ti: 
«W, iiluhiyyetle beoerlyyete ayn ayn vas1flar olarak sahip bulunmak
tadtr. Bu vas1flar birbirine mezcedilemeyecegi gibi, degi§me veya ciiz'
lere aynlma dlye bir 3ey de olamaz. Bunun tersine olarak s1fatlar blr
le§tlrilemez. Her .s1fat, kendi hu.sftsiyetini muhA.faza etmek §artiyle ayn 
ayr1 riiki.inlerde toplanamazlar. Ancak tek ri.iki.inde, tek cesette topla
mrlar ki, o da; ogul, Allah ve Ruh'iil-Kudiis'tiir.» Ya'ku'bi rahibler bu 
nazarlyyeyi kabul etmediler. Onlar tsA.'nm tek vasfa sahip oldugunu 
miidA.faa ediyorlar ve «lsA. biitiin ilahi ve be§eri s1fatlan tek riikiin 
hallnde kendinde cem'etmektedir. Bu s1fatlann ihtiva ettigi maddeler, 
ikilik kabul · etmez. Ancak rii.kiinlerin topland1~ bir terkibtir.» diyor
lardt. Herakllu.s'un lsl'ya tek vas1f tamyan mezhebl halka benimset
meye ~al14tl~ bu Yillarda; Ortodokslarla imparatorlugun MIS1r, §am ve 
diger baZI uzak bOlgelerindeki Ya'kubiler arasmda ikiyiiz YJla yakm bir 
zaman ~etin miicA.dele devAm etti. Bu mezhebin bir yandan iki vasf1 · 
kabul ettigini, dlger yandan bu s1fatlann tek riikiin halinde isa'nm 
be§er hayatmda toplandlf;Im ileri siirdiigiinii gori.iyoruz. Allah'm ~glu 
olan tsA. tekdir. tlahi ve be§eri vas1flan ken din de toplad1gma gore; her 
tki kudrete de sahip olmaktad1r. Bunun mA.nA.s1 ise. miicessem olan bu 
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§ahsm, trade iist'ii bir iradeye sahip olmast demektir ... Fakat Heraklius 
da, sulhu te'min etmek yolunda u~ra§an bir~oklan gibi netice alamad1. 
Hatta mii:cadele ve miinaka§alar daha da biiyiidii. Her iki tarafm nefre
tini kazand1g1 gibi kendisi de ilhad batakh~ma batml§ oldu. 

Di~er taraftan bir Htrlstiyan ara§tlnct olan Taylor da, islam dini
nin geldi~l Slralardaki §ark Huistiyanlan hakkmda §Unlarl soyliiyor : 
<<0 vakitler insanlar putperest idiler. Baz1 oliilere, papazlara ve melek
lere tap1yorlard1., 

Mii§riklerin akidedeki sap1khklanna gelince; Kur'an-1 Kerim bun
lann cinlere, meleklere, giine§e, aya ve putlara taptlklanm haber veri
yor. Mii§riklerln §U sozleri akidelerindeki sap1khgm en hafif taraf1 idi : 
((Biz putlara ancak bizleri Allah'a biraz daha yakla§tlrsmlar diye ibadet 
ediyoruz. )) 

i§te, birkac; misalle -i§aret ettigimiz bu sap1k ve fasid tasavvurlar 
y1gm1 kar§Ismda islam gelmi§ - ve bu_ surede goriildiigii gibi- ac;1k, 
kesin ve sarih olarak tevhid'i ilan etmi§tir : 

((Allah .. . Ba§ka ilah yok. Ancak o, Hayy ve Kayyum'dur.>> 
Bu, hem tasavvur ve i'ttkadda, hem de hayat ve davram§ta yolla

rm aynh§ noktas1 idi. 
Kendistnden ba§ka tlah olmayan btr ve tek Allah'm varhgm1 kabul 

edip, Hayy vasfmda tek olduguna, Kayyftm olarak biitiin hayatm onun
la kA.im oldugu gibi, kendisinin her canhya ve biitiin mevcudata hA.
kim bulunduguna inanarak, §Uurunu bu inanc;la dolduran insan ... 
Evet, vasf1 bu olan Allah inancmm §Uuruna eri§en insamn ya§ayl§l ve 
hayat progrann, hislerlni o Ylgm-Yigtn .s&..'>lk tasavvurlarla dolduran in
sanm hayat programlanyla elbette ki temelden aynlmaktad1r. Bunlar
dan ikincisi, hayah boyunca vicdamnda, hayatma hA.kim olan iiluhiy
yet hakikatmdan eser bulamayacaktlr! 

Sarih ve hA.lis tevhid akidesine sahlp olduktan sonra; Allah'tan 
ba§kasma ibadet etmek veya O'ndan b8.§kasma s1gm1p yard1m dilemek 
gibi bir §eY dii§iiniilemez. Artlk §eriat ve nizimda, edep ve ahlakta, ik
tlsA.d ve ic;tlmllyyatta, ktsaca hayatm ve hayat sonrasmm hi~blr mese
leslnde Allah'tan ba§kasma yonelmek yoktur .. . Fakat; saptkhk, §a§
kmltk ve bA.tll i'tikA.dm meydana getirdlgi girift anlaYI§lar bOyle mi?... 
Onda ne istikrA.r vard1r, ne de yon bellidir. Tutulan yol ve nizamda, 
edep ve ahlakta, siiluk ve muamelede ... Bunlann hepsinde ... Hepsinde 
ne helalin hududu bellidir, ne haramm, ne' haYir bellidir, ne de §er ... 
Nereye baglanmak gerektigint, nereye tevecciih edlleceglnl ve kime itaat 
ve iibudiyyette bulunup teslim olunacagm1 ancak ve ancak tevhid aki
dest ta'yin eder. 

Onun i~indlr ki, yoJ aymmt saYilan bu noktada §U buyrukla kar§I
la§tyoruz. 

Al-i ll 

katl: 
esasl 
kesh 
gar. 
deyl1 
gone 
her 

ahm 
nin ' 
ta'bi 
Rahl 
ima1 
gufr 
mas1 
tlgl 
olac! 
diik~ 
olan 
i§tiri 
RahJ 
tir. l 
tasv' 

Hert 
tan 1 
Hakl 
rece.! 
sadn 
man 
Suc;a 
((afel 
olabi 
ilkel' 



Al-i lmran, 1-4) HADlSLERLE KUR'AN-I KERiM TEF'SiRi 1153 

«Allah. Ba§ka ilah yok. Ancak o, Hayy ve Kayyumdur.» 
Boylece, diger nizamlardan aynllp temayiiz eden nizam, yalmz i'ti

katla ilgili ·nizam degil, ba§hba§Ina Islam hayatmm nizam1d1r. Biitiin 
esaslanyla islam hayatmm nizam1d1r. Biitiin esaslanyla islam hayati; 
kesin ve sade olan tevhidin meydana getirdigi islam tasavvurundan do
gar. 0 tevhid ki, hayat tatbikatmda yerini almad1kc;a vicdanlardaki aki
deyle birle§ip istikametini bulmu§ olamaz. Ancak bu suretle Allah'm 
gonderdigi tevhid ve §erlat hayatm tatbik sahasma konur ve insanoglu 
her hareketinde Allah'a yonelElbilir. (Fi Zilal'il-Kur'an, II, 214- 216). 

Tann truutci 

izzet; zilletin tam z1dd1, intikam da nimetin z1dd1 olan nikmetten 
almmi§ olup satveti ibraz etmek ve bir cinayetin cezasm1 vererek cani
nin cinay~t lezzetini ceza elemine tebdil eylemektir ki tiirkc;e «oc; almak>> 
ta'bir olunur. Affm z1dd1d1r. Gerc;i Allah Afiivv, Gafur, Halim, Rallf ve 
Rahim'dir. Kiifiir ve isyandan sonra bile tevbekar olub hakka riicu ve 
iman ile kendine s1gmanlan af ve magfiret eder. Fakat hilniin, af ve 
guframn hayr-ii kemal olmas1, tutmak gibi bir kiilli §erre sebep olma
masl §artma baglld1r. Hakka imam olub kotiiliigii kotiiliik bilerek, yap
tlgi fenahga yiizii k1zaracak ve bu hissin sevkiyle kotiiliiklere tevbekar 
olacak olanlara kar§l af ve hilim, hayr ve rahmet olur ise de, aff1 gor
diikc;:e §Imaran ve §erri, zulmii kendine bir zevk edinerek tamim edecek 
olanlara kar§I af ye gufran dogrudan §erdir. Fenallga te§vik ve giinaha 
i§tirak demektir ki; biitiin ha)dann ve her hayrm merci-i kayyumu olan 
Rahmin ve Rahim'in izzeti, adli, rahmeti bOyle zilletlerden miinezzeh
tir. Bunun ic;in Asr-1 Saadette bir Arap §airinin §U beyti Rasulullah'm 
tasvibine mazhar olmu§tu : 

Herhangi bir hilmin anh~m, bulamkllktan, durulugunu bulanmak
tan himaye ve muhafaza edecek badireleri yoksa o hilimde hayir yoktur. 
Hakk ve hayra mahabbetin derecesi §err ve batlla bugzun, adaletin de
recesiyle miitenasibtir. Zaten a!; ceza ve intikama kadir olanlardan 
sad1r olmak §artlyla bir k1ymeti haizdir. Af; sabit olan bir cezaYI yap
mamak veya cezay1 hakkeden bir suc;u olmaml§ gibi addedivermektir. 
Suc;a ceza verebilmek kudreti soz konusu olmayan bir mutlak acizin, 
«afettim» demesi pek giiliinc; olur. A!!edebilen; her halde intikama kadir 
olabilendir. Bunun aksi tenakuzdur. Hak Teala hayn biitiiniiyle §errin 
ilkelerine hakim k1lar. Hidayeti, rahmetiyle himaye eder. §erri ve hi-

rersir, C. ill- F . 73 
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yaneti de izzet ve intikamiyle izale eder bir Hayy ve Kayyum aldugun
dan dalay1d1r ki; her hakkm hamisi, her hay1r iimidinin mercii alan bir 
hakiki ma'bud'dur. Binaenaleyh ma'budlan zelil alanlarm kendileri de 
zelil alurlar. Maatteessiif baz1 kimseler, cehaletlerinden veya §irkin mag
lub olmasm1 istemediklerinden ((biz §erre kar§l intikama kadir mabud 
istemeyiz.,, diye hakka kiifiir, batlla i'lan-1 mahabbet ederler de ma'
budlanmn aciz ve zelil, harim-i ismetine tecaviiz olunabilir, hukukunu 
miidafaa edemez, §erre mani olmad1g1 i~in keyfe ve istege gore sevile
bilir, baz1 Sikmtlh zamanlarmda Ok§amb acizane giizelliglnden bir te
selli ilham1 ahmr bir bebek veya bir zavalh sevgili · gormek isterler. il
kellerin feti§leri, putperestlerin sanemleri bOyle aldugu gibi, sonraki 
H1ristiyanlar da Hazret-i isa'y1 bOyle bir bebek, validesi Hz. Meryem'i 
boyle bir sevgili, Cenab-1 Allah'l da hayatta oldugu miiddet«;e yaratt1g1 
Adem ogullanm, babalan Adem'den kalan zevki fitrilerinden kurtar
maya ~are bulamami§ ve nihayet oglunda tecessiid ederek bizzat ken
disi gelmi§, kendini ve oglunu feda edip katirlere kurban ettirmi§, bu 
kurban bu fidye mukabilinde kendisine tapanlan kurtarmi§ ve evvela 
. bir ka~ giin zarfmda oglunu tekrar ihya edip semaya kald1rm1§ ve i§te 
boyle bir iyilik etmek i~in kendini ve oglunu fedaya raz1 olmu§, ~are
sizlik ve 1zt1rab kar§ismda fedakarhgm en biiyiik niimunesini goster
mek i<;in en biiyiik iyiligi oglu ile beraber kendini feda ve yak etmekte 
bulmu§, var yok, yok var, ihtiyar bir baba farz ederek o bir var aym 
zamanda yok, fani aym zamanda baki, aciz aym zamanda kadir, bir 
aym zamanda ii~, ii~ aym zamanda bir ma'bud olmak uzere ii<; iiknum
dan miirekkeb bir teslis tamrlar. Ve zevki fttriden halas almak, selamet 
bulmak i«;in akll ve nefsi bu testis imanma feda etmek laztm geldigini ve 
bu fedakarhgm, bu imamn kurtulu§ aldugunu iddia ederler ki butiin 
bunlar ma'bud ve ubudiyet fikrini istihfaf etmek aklen ve nassen zahir 
ve bahir olan Hakkm deliUerine kar§l kiifreylemektir. Evvela, insanlar 
i«;in giinah ve fttri ma'siyet bir zaruret addederek onu behemehal icraya 
karar vermek, ikinci alarak gunahm neticede aff1 imkans1z ceza ve fe
laketten kurtulmak i~in yegane <;are olmak iizere ona ceza verebilecek 
olan ve vermek hakkm1 haiz bulunan mercii yok ederek ortadan kaldmp 
ceza korkusundan kurtulmak ve ondan sonra doya doya giinahlar yap1p 
zaruri alan cezasm1 digerlerine yukletmek. i§te Hiristiyan teslisinin 
butiin sonucu boyle bir ma'budu nefy muammAstdtr. Hz. isa hi<;bir za
man bOyle bir davette bulunmamt§tlr, ancak babastz bir <;ocugun niibuv
vete mazhar olarak bir mukaddes ruh ile mucizeler gostermesi, ak11lan, 
fenleri aciz ve hayran birakacak §ekilde oliileri diriltip hastalara §ifa 
vermesi, onun nubuvvetinin dogruluguna, hilkatinin nezahetine delalet 
edecek belgeleri hak tamy1p ilk Htristiyanlarm yaptlklart gibi Hz. isa'
nm ta'limatma uyulacak ve ilahi tevhid uzere yiiriinecek · yerde, bir 
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miiddet scnra bu h:hikalar !iiiphelerle dolu esrarengiz bir muamma ha
line kcnularak incil cle " IIalik~i Rahim)) manasmt ifade eden ( yl ) 

ta'birl benzeri olan ( ...lliJ ) anlamma te'vil edilip arkasma clu~iilerek, 
buna hulUl ve baka-i ruh nazariyeleri de Have olunarak isa'nm fevkal 
be§er ilah cglu ilah oldugu ve babastyla beraber fani clup gittigi ve 
bu sebeple insanlann da kurtuldugu, binaenaleyh ademde birle§en bu 
teslisi iikm1mlarmm n1hlan ancak bundan dclay1 takdis edi!mesi laz1m 
geldigi tarzmda bir din ilkesi benimsenmi§ ve H1ristiyanhg1 gizli bir 
surette kokiinden degi§tiren bir kalb ve tahrif clmu§tur. Bunun ba§lan
gtci gizli cemiyetlere ve ilk incil terciimelerindeki ilk tahrifata, scnra 
da bilhassa iznik sinadina (kcnsiil) miintehi clur. Yani teslis Hiristi
yanhgm ozel bir akidesi degil, miite§abihata uyularak i~tihad edilmi§ bir 
miinharif inanc;t1r ki bundan dolay1 H1ristiyanlar incil'in nasslarma 
ehemmiyet vermezler de, ruhunu tervi~ cdiyoruz diye incil niishalarm1 
her zaman tecdid ve tebdil ederler ve miitemadiyen miitel}abihatlyla oy
narlar. incil'de Cenabt Allah'a «baba" itlakmm vak1 oldugu miinker 
degildir. Fakat incil dahil olmak iizere gokten inml§ biitiin kltaplarda, 
tiim semavi dinlerin ittifak ettikleri bir hakikat vard1r ki; o da ilk illet 
olan Allah Teala'mn yarat1c1 olmas1 ve kainatl maddeye muhtac; olmak
stzm s1rf kendi kudretiyle yoktan yaratrm§ olmas1 akidesidir. Hatta 
A vrupa tarih felsefeleri bu akidenin felsefeye ancak Hiristiyanhkdan 
girmi§ cldugu fikrindedirler. Bu ise hakiki illiyyetin tevhid ve sudur ta
riktyle clmas1 telakkisinin tamamen Z1dd1d1r. Filvaki tevlid nazariyyesi 
ba§langicmda bir tenakuzdan kurtulmak ihtimali bulunmayan bir naza
riyyedir. Tevlid adi illiyette cari olabilirse de hakiki illiyet halk ve 
ibda' demeklir. Binaenaleyh incil de Cenab-1 Allah'a 1tlak olunan ( ""'' ) 
kelimesinin ( ...lli,J ) manasma clamayacagl i<;in ( ~fo.J JJl>) demek 
oldugu her din erbabt gibi Htristiyanlar ic;in de her §iipheden salim bir 
akide olmak Iazm1 gelirdi. Elbette dii§manlan tarafmdan miitemacti
yen babastz diye itham edilmek istenilen Hz. isa'ya bu kelimenin isti'
maline miisaade buyurulmast onun hakkmda Allah Teala'mn bir rah
meti ve ozel iltifati oldugunda nasll §iiphe yoksa, Hz. !sa'nm "babam" 
dedigi zaman (tRahim clan Ha1ikim» demi§ oldugunda da ~iiphe yoktur. 
Binaenaleyh Hiristiyan, Papalarmm miite§abihata ittiba ile bu kcli-
meyi mani karine kar&Ismda liigat baktmmdan ger~ek clan ( ..UI, ) 

manasma hamletmeye ~ah§malarl da halk akidesiyle te'lifi kflbil ol
mayan bir tenakuzdur. 

i§te Kur'an zat ve s1fat-1 ilahiye hakkmda aklen ve naklen sabit. 
ve miitebeyyin bulunan ve davayt esasmdan halledecek olan temel ger
~ekleri Bakara suresinde ozet olarak ve biirhana dayah tesbit ettikten 
sonra buna muhalif olan bA.tll hakikatlan tefrik ve bu meyanda H1ris-
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tiyanlarm boyle Allah'a ve Allah'm ayetlerine kar§l reva gordiikleri te
caviizleri biitiin galat men§e'leriyle redd ve ibtal etmek ve bunlarm redd 
ve ibtal sadedinde olsa tasrihen zikirleri ahlak-1 Kur'aniyyenin nezahet 
ve vekariyle kabil-i te'lif olm1yacaguu tefhim ve aym zamanda · ir§ad 
faydasl daha ziyade tamim edilmek i~in ciimlesi ilahi ayetlere kiifiir 
ba§hg1 altmda ozetlenerek, <<Onlar ic;in §iddetli azab vard1r. Allah, Aziz'
dir, intikam sahibidir.'> uyariSiyla hiikiimlerini teblig etmi§tir. Yaratl
cmm anlamm1 kotii tefsir, muhkemleri inkar, f1tri giinahm affma gii~ 
yetirmemek, tevlid, tecessiid, fida, selamet iimidi gibi teslis davas1 ile ala
kadar olan kiifiirlere kar§l bir hak darbesi olan i§bU <<Allah Aziz'dir, 
intikam sahibidir.» fiirkam, hakk1 kii~iik dii§iirmeye ciir'et edenlerin 
akibet kat'i maglubiyetlerini ilan eden bir ilahi fiirkand1r. Fakat §U da 
iyi bilinmeli ki; Hayy, Kayyum, Miinzil el-Kiitiib, Hadi el-Ukul, mut
lak Aziz olan Allah'm intikam1; sizin bildiginiz sefil, gayr-1 ahlaki, mez
mum, cahilane, amiyane, hainane, kabil-i miidataa bir intikam degil, 
aymyla hikmet, hakk1yla izzet olan ve sonsuz bir ilim, kudret ve ira
denin geregi bulunan ve hi~bir noktada cehaletle alakadar olmayan bir 
hakimane intikamdir. Zira muhakkak ki ne yerde ne de gokte, ciiz'i, 
kiilli, maddi, ma'nevi, enfusi, afaki hic;bir §ey Allah'a gizli kalmaz, 
hepsi onun ma'lumudur. -Hatta biitiin kainatta herhangi bir §eyin had
di zatlpda ve hangi bir tav1rda mevcudiyeti Allah'a nazaran aynen 
ma'lumdur. ilahi ilmi be§erde oldugu gibi temessiili, tasavvuri, zilli 
hadis bir Him degil, varhgm kendisine dayand1g1 ezeli bir bilgidir. Ey 
insanlar, Allah oylesine bilgindir ki; ana karmlarmda, rahimlerinde 
nasll dilerse size oylece suret verir. Hangi surete isterse ona kor. Biin
yelerinizi te§kil edecek olan ve uzviyetin ilk suretini alan maddeleri 
rahimde tasvir ve herhalde bunlan yekdigerine sevk ederek rahimde 
biri iki, ikiyi daha ziyade yaparak c;ogaltlr. Bunlan irade kimyahanesin
de istedigi ozellik ve nitelikle tavsif eyler. Her birini bir vazifeye ta'yin 
ederek devirden devire, tav1rdan tav1ra ge~irerek ince ince eler, dokur 
ve her tavlrda yeni bir yaratma ilave ederek suretten surete, keyfiyet
ten keyfiyete tahvil ve tasfiye eder. Nihayet aklllan durduran bir ince 
san'atla atar ve toplar damarlar, adaleler ve sinirler, organ1ar ve cihaz
lar §Uur ve idrakler, vazife ve faydalar ile birle§tirip tasviye ederek tam 
veya eksik erkek veya di§i veya hunsa, canh bir nefis suretine ifrag eder. 
Dilerse tamamlar, dilerse eksik b1rak1r. Sizin bOyle f1trabmz1; cismani 
mevcudiyetiniz, ruhaniyet.iniz, bilginliginiz ve bilinir olU§Unuzla haki
katinizi te§kil eden o maddi, ma'nevi suretler, o keyfiyetl.er hep onun 
iradesiyle belirlenen tasviri eserdir. Sizde o suretlerden, o tasvir §eklin
den bazl §eyler temessul ettigi..zaman, kendinizi alim ve allame; degi§ik 
san'atlarda mahir saymaya ba§larsmiz. ~imdi bu tasvir ve tekvin key
fiyetini iyice dii§iiniiniiz. Ceninin te§ekkiilii bahsine akhmzm, idraki-
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nizin yeti§tigi kadar bir .•tiazar atf ediniz. Bunun ne kadar ilimler ile 
alakadar oldugunu behen)e~al anlarsm1z. Be§eriyyetin idrak alam alan 
yer ve gok ic;inde mensub ol~bildigi biitiin ilimlerin ve fenlerin bu tas
vir ile alakadar bulundugun'u, tasvir ettikten ba§ka buna heniiz gizli 
perdede bulunan nice lediinni ·bilgilerin de alakas1 bulundugunu ve son
ra biitiin bunlarm sizin g1yab1mzda tatbik edildigini i'tiraf edersiniz. 
Bir taraftan da Adem'in yaratih§ma nev'in temessiiliinii ve biitiin ale
min yaratlll§ma kadar mertebe mertebe cinsi benzerlikleri ifade eden 
suretler, benzer ve kiilli nitelikler, diger taraftan §ahislarm belirlenme
sini ve ferdin sec;imini ifade eden ve bir ikincisi bulunmayan suretler ve 
ozel, ciiz'i nitel]kleri goziiniize goziikmeyen, ana karmnda an be an de
virden devre, tav1rdan tavra siirekli deg~§im ic;inde artlp duran bir 
yaratma ile sizin g1yab1mzda ibda edip size veriyor ve kiSmen ilim ve 
Idarenize tevdi de ediyor ki !sa dahi onun bOyle rahimlerde tasvir ettigi 
sizlerden birisidir, onun bir mahlukudur. i§te Allah denildigi zaman 
evvel emirde !sa dahi dahil oldugu halde her birinizi rahimlerde boyle 
tekvin ve tasvir eden Halik, Bari, Musavviri dii§iiniiniiz ve onu anlayi
niz, duyarak, okuyarak, tecriibe ederek.. vaki ve vakia iistiinde bunu an
ladiktan sonra, varsa ak1l ve mant1gm1zm biitiin ciddiyetini ve ahlakm 
biitiin insafmi takmarak tefekkiir ediniz, o zaman .§U ilimleri yakinen 
elde edersiniz; Allah, Allam'iil-Guyub'dur. Ona gayb ve §ehadet ma'
lumdur, e§siz kudreti vard1r, acizliliten miinezzehtir, irade ve me§iyyeti 
vard1r. Muhtar fail'dir. Kendi 'di§mda hic;bir zorunlulugl:!- mahkum de-
gildir. · 

1 - Bu musavvir Halik'm hadisattan once gelen geni§ ve muh
kemi bilgisi var ki; bundan gizli kalmas1 ihtimali bulunan hie; bir hafi 
emr veya gaib tasavvur edilemez. Tevhid davas1 altmda teslis muamma
siyla gizli bir akide diye gizlenmek istenen §irk ve kiifiir de ondan gizli 
kalamaz. Binaenaleyh .nimler, ma'lumlar, gozler, goniiller, aklllar, kalb
ler, iradeler, fiiller yaratan ve yarattikanm en ufa~ndan en biiyiigiine 
vanncaya kadar biitiin nizam1 viicuda baglayan ve onlan birbiriyle an
la§tlnp hilkatlerindeki gayeye dogru yiiriiten bu Musavvir Halik arz 
ve semada zaman ve mekanda sendeliyerek dola§an, kor, serseri, cahil, 
bir gafil faktor degildir ki kahr ve, intikam1 cahilane olsun. Size bir 
ilim gelirse ondan gelir. Onun bOyle rahimlerde tasvir ettigi ve daha 
yiiksek sec;melerle vareyledigi enbiya'nm ve mesela bu meyanda lsa'mn, 
Kur'an ve Kur'an sahibinin gelecegi ve saire gibi baz1 mugayyebattan 
haber vermesi ise, bunlarm hepsi Allah'm belletip ogretmesidir. 

2 - Bu musavvir Halik'm hie; bir §eye muhtac; olmayan e§siz bir 
kudreti vardir. Oyle bir kudret . ki yeri ve gogti:yle biitiin mevcuda 
ve miimkin kainat zerreleri ve ecramiyle, basitleri ve bile§ikleriyle, 
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maddeleri ve maneviyatlanyla hep ondand1r ve ona miisahhard1r. Bii
tiin madde ve kuvvet tecellileri hep o kudretin tecelli ve te'sirinden 
ibarettir. Tabiat onun ~iitekerrir ve muttarid te'sirleri; tabiat hilafl 
harikalar da onun mu·nferid ve gayr-i muttarid te'sirleridir. Tabiat 
kanunlan ad1 verilen e§yaya dair deliller silsileleri . o kudretin haki
mi degil, mahklimudur.. Bunlar onun ardarda gelen etkilerinden do
gan farkll §ekillerinin silinip, benzer §ekillerinin ifadesidi:l;. Mesela 
Kiirsi arz iizerinde hayvanlarm zuhlir ve inti§armdan sonrad1r ki «her 
hayvan ilk tasvir edilmi§ olan bir· maddeden <<bir madde-i musavvere-i 
lila = protoplazma)) dan ~1karn diye maddi hayat ic;in bir tabii ka
nun vaz'edilir. <;iinkii Arzm te§ekkiiltinden ve iizerinde hayvanlarm 
zuhlirundan sonra ba§laml§tlr. Madde-i Musavvere-i lila (protoplaz
ma) ezeli degil o vakitten beri peyderpey halk ve tasvir olunmakta
dlr. Rahimde tasvir olunan her insamn madde-~ musavvere-i ulas1 da 
(protoplazmasl) yenidir. Bunun tasvir kanununun bilgisi, hayatm de
gil, ondan evvel kimya'nm ve fizik'in kanunlarmdand1r. Hatta orga
nik kimya ile inorganik kimya arasmda aymc1 s1mrdu. Binaenaleyh 
madde-i musavvere-i lilamn tasvirinin kanunu ikinci ii~iincti tasvir 
kanunlarma tabi degildir. Fakat buna da bir kanun farz olunsun ve 
bu farz ne kadar daha tekrar edilirse edilsin, herhalde bu gayr-i mu
savver bir madde-i ulaya irca edilir. Ve her yeni sliret yepyeni bir 
mevclidiyet olarak re'sen gelir ve her birinin ba§mda mutlak ve mut
lak bu kayyum kudretin hahkane te'siri icra-i hiikmeder. 0 da bu 
kudretin tecellisine raci'dir. Has1h, tabiat kanunlan ta'biri miiessi
rin degil, te'sir §eklinin ifadesidir. Tabiatlar muhtelif, halbuki tabiat
larm ba§Jang1c1 birdir ki o da halk ve te'sirdir. Tabiat, siirekli olan 
demektir. Ve bunun en umlimi kanunu siireklilik kanunudur. Boyle 
iken tabiatlarm muhtelif olmasl, ciizi, kiilli, miitehalif, miitenevvi' 
tabiatlara aynlmas1 hakiki illet olan kudret-i vahdaniyenin tabiata 
hakim olduguna ve se~me ve tabii tekamtiliiniin bu kudrete medyun bu
lunduguna kati delildir. Binaenaleyh bu miiessir ve musavvire gore" 
ilk maddenin tasviri} harici hi~bir §arta bagh degildir, ve o kudretin 
mukabilinde· hi~ bir kudret yoktur. il}te insanian rahimlerde tasvir 
eden musavvir HAlik bOyle bir ei}Siz kudrete malik bir Hayy ve Kay
yum'dur. 

. . 
3 - Bu musavvir HAlik; bu tekvin ve tasvirde mecbur ve muz-

tar degil, muhtar ve faildir. Kendisi cebr ve icab edebilir, fakat mec
bur tutulamaz. Fiilini ilm ve iradesiyle yapar, diledigine irade verir, 
diledigine de vermez, rahimlerde insanlan tasviri de s1rf bu me§iyyeti 
iledir. Zeyd'e falan sureti, Amr'a falan slireti vermesi, her §ahsl ozel 
bir ta'ayyiine mazhar etmesi; onceki-§artlara baghhk gibi bir zorunlu-
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luktan yarad1c1 gtictin fevkinde bir kader ve kudretin ilcasmdan ve
yahut yaratlc1 giici.in bir suretten ba§kasm1 istihdat etmesi imkam 
bulunmad1gmdan degil iradesinin eseridir. Bu ibda ve suretlerin de
gi§imi ile tasfiyeden tasfiyeye gec;en i§bU tasvirde her yeni suretin 
diger bir surete halef olmas1 ve nihayet muhtelif suretlerden bir su.;. 
ret-i cedide-i vahdaniye husule gelmesi; tabii ve 1ztlrari · degil, illet-

- siz ve failsiz de degildir. E§siz ilim ve kudrete malik ve her hadisede 
sonsuz §ekillere ve fiili terke kadir muhtar bir failin tercihi ve ira
desi eseridir. Eger boyle olmasa da tabii ve zorunlu olsa idi o zorun
lu suretlerden mtirsel, iradi, ihtiyari fiiller zuhur edemezdi. En basit 
bir misal ile; bir ta§, yerinden kopanhp iki muhtelif maksad ic;in kul
lamlamaz, tahiatlar farkh olamazd1. Tabii ilimlerde kar§Ihkll iki ka
nun bulunamaz. Fennin ((varyeten tenevvii' ve ihtllat dedigi §eyler 
olamaz, bir ki§inin tohumundan hem erkek, hem di§i zilrriyyet ola
mazdl. Her §eyde ezelden ebede yeknesak bir siireklilik biitiin mana
Siyla devam eder giderdi. Her rahme dti§en tohum behemehal tekev
viin eder, tabiat yamlg1s1 denilen §eyler de goriilmez, hatta hayat de
nilen keyfiyet hie; de vakl olmazdl. iyi dU§Ulliiliirse; anla§Ihr ki, ta
biat yamlg1lan denilen ve kudretin kemaline, nizamm miikemmelli
gine, bir madde-i nak1z gibi 'irad edilmek i.Stenilen §eyler bir noksan 
degll, tabiatm baba ve annenin hakiki miiessir olmad1klarm1 ve ya
ratiCmm iradesini gO.steren san'at §ahidleridir. Tabiat yamlg1Ian ta~ 

biatm icab ve ittlradml durdurup tagyir etmek itibariyle bilgisizligi, 
yamlg1y1 ve tesirdeki acz ve noksanhg1 gosterirken, ona kar§l hakiki 
Halikm iradesini isbat ederler. Ve bunlar bilakis kor tabiatm en bii
ytik kanunu olan zorunlu devam1 nakz ve tabiatm llke olmas1 naza
riyesini ibtal ederek ekmel bir ~uhtar faili isbat eden ve gayelerine 
ermi§ bulunan miikemmel delillerdendir. Fltrat, bizzat halikin kud
retinin ve iradesinin eseridir. Tabiat kanununun ekmel bir Illiyyet 
kanununa bag1mh k1lmarak irade kanunlanyla birlikte miitalaa edil
medikc;e hakka erilemez. Hak Teala hem Halik ve Bari'dir. Mahluka
tma verdigi fitrati ta'dil de eder. Veraset kanunu da bu esas dAire
sinde miitalaa edilmek laznn gelir. Hadiselerin ardarda gelmesinde, 
suretlerin yekdigerlne gayriyyet ic;inde ayniyyeti andmr az c;ok bir 
e§itlik ve benzerlik, btr mutehavvil Ittlrad He halef olmas1 aynen bir 
1tt1rad ve intikal gibi mii~ahaza edilerek veraset ta'bir edilir ki; tii
riin bekasi, sec;me ve tekamtil, terakki ve inhitatm tarik1d1r. Bunlar 
ta.m manas1yla bir intik~l degil, bir niyabet v.e haletiyyettir. Yoksa 
hie; bir sec;me ve tekamiil olamazd1. Bunun ic;in veraset kanunu yal
mz korunma ve baka kanunu degil, aym zamanda tahavviil kanu
nuyla da alakalldlr. Ve bu ikisi arasmda yakinen sabit olan bir §ey 
varsa o da illetin bakas1 kanunudur. Ve baka hakikatte s1fat-1 ilahi-
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yedir. illiyyet kanununda degi§im ve bakfmm beraber dii§i.iniilmesi 
hakiki illetlerin mutlak tahavviilde ma'lullerin s1fatlan olmak iize- . -
re hakiki illet ile ma'lulleri arasmdaki tenasiib ve tezayiifiin birlikte 
bir miilahazas1 vard1r. Qiinki.i hi<; bir ma'lul illeti ge<;emez. Binaena
leyh veraset kanunu da, ittirad kanunu gibi ma'lullerin illeti §eklin
de diizenlenmi§ bir hadisat silsilesinin s1rayla ardarda gelmesi esa
smda hakiki bakft.sm1 se<;me ve tekamiil arzeden her lahza-i tahav
viilde onun re'sen bir iradi te'sirini ifade eyler. Has1ll, hakiki miies
sirin eserini veri§i kendinden bir §ey zayi eden bir tevlid degil, bir 
yaratmad1r. Bunun i<;in Sani'in bilinmesi, eserlerinin tasavvurlarm
da degil, nisbetlerinin tasdikmdedir. Tevlid de yaratmamn tezahur 
§ekillerinden biri.sidir. S1ralanma zincirinde her yeni suret re'sen bir 
f1trat ifade eder. Veraset bir f1tratm diger bir f1trata aynen zaruri 
bir intikali degil, hakiki illetin te'sirine miistenid bir benzerl.igi ve 
bir nevi istlhlaf1dlr ki ta'dil ve tagyirden uzak degildir. Ti.irlerin §e
killerinin baka ve devam1 terakki ve inhitat1 bununla cereyfm eder. 
Bu <:ereyanda oncekinin kemal ve noksan bir araz1, ikincislnin de zatl 
olabilir. Fakat olmas1 zaruri degildir. Mesela frengi alml§ bir baba
mn <;O.cugu da firengili oldugu zaman, buna bir veraset ta'bir edilir. 
Bu bir' kerre babadaki marazm aynen bir intikaJi degil, c;ocukta onun 
nev'inden bir marazm re'sen husuliidiir. Yani ~;;ocugun madde-i mu
savvere-i ulasmdan (protoplazma) birisi sulb-i pederde tasvir olu
nurken, onun i<;ine aynen o maraz mikrobu degil, fakat o mikrobun 
da bir madde-i musavvere-i ulas1 (protoplazma) derc edilmi§ bulu
nabilir. Fakat Bari-i musavvir i<;in bu husus ba§lang1c;tan zaruri ol
madigl gibi, tali ve nihai tasvirler de oyledir. Kor bir babamn evlad1 
kor olmak laz1m gelmedigi gibi, behemehal firengili olmak zaruri de
gildir. Musavvir Hahk dilerse onu ta'dil ve tagyir eder, dilerse etmez. 
Has1h f1tri veraset dahi biitiin tabii kanunlar gibi miimkiin kanun
lardir. Tenasiil kanunu da bu veraset kanununa dahildir. Dogurucu 
bir babamn evlad1 dogurucu da, dogurmay1c1 da olabilir. i§te f1tri 
giinah mes'elesi de tamamen bu veraset kanunu ile alakadard1r ki; 
bu alaka, Adem · peygamberin kiSSasmda gosterilmi§ idi. Evvel 
emirde Adem'in f1tratma giinah, hi<;bir zaman zati olarak da
hil degildir. Onda zati olarak nihayet giinah kabiliyeti bulunabi
lir. <;iinkii giinah, irade ile cereyan eder. Sonra tekerriir ve itiyad ile 
ferdin tabiatl haline gelebilir. Lakin Cenab-1 Allah her ferdin ozel 
f1trat1, ana rahminde re'sen tasvir ederken babas1ndaki hususi tabiat1, 
maraz1, giinah1 evladmdan t'amamen silerek peygamber gibi ma'sum 
olarak yaratmaya- kad.ir oldugu gibi, dilerse bilahare de affedebilir. 
Fiil ile neticesi alan azab arasmdaki sebebiyyet bag1m 1lga eder. Fiili 
diin zararh olamm, yarm faydah yapar. Binaenaleyh insanlan rahim-
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lerde diledigi gibi tasvire kadir olan Allah Teala'nm, f1tri giinahi af 
ve magfiretten aciz oldugtmu soylemek ilahi izzete tecaviiz ve ilahi 
kayyumiyete kiifiirdiir. Kiifiir, en biiyiik giinah oldugu halde kafir
lerden dogan kimseler bile bundan ~Iklp iman §erefi ile mii§erref ola
bilirler. Bu tevbe ve iman ile Allah Teala kiifiir giinahmi bile affe
der. ilahi intikam 1srar edenlerin iizerinedir. (Elmahll, Muhammed 
Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, II, 1022 -1035) 

----ooo-----

.,_•?- ('."•.•if_...-) / ... ,~~~:'q-(1; .• ,.. ·"·~~'·.--='{~' ... ~f., 
~ t._;->~~rj.W~\_,A~~~L!.·U~_,'jlJ~ .... ~ J~U .. 

~)'a·} . ) ..... ,_}_ 
~~~~~~~~~q 

5 -· Si.'tphesiz ki, gokte ve yerde hie; bir l]ey Allah'a · 
gizli kalmaz. 

6 - Sizi rahimlerde diledigi gibi ~]ekillendiren O'dur. 
O'ndan bal?ka hie; bir ilah yoktur. 0, Aziz'dir, Hakim'dir. 

«Cenab-I Hak goklerin ve yerin gaybmi bildigini onlardan hi9-
. _bir §eyin kendisine gizli olmadigmi haber veriyor.>> Sizi analanmzm 

rahimlerinde diledigi §ekilde; (kadm- erkek, giizel- ~irkin, bedbaht 
ya da mes'ud olarak) §ekillendirip yaratir. Yaratan O'dur. O'ndan 
ba§ka hi~ bir ilah yoktur.n ilah olmaya sadece ve tek olarak 0 miis-

/ 

tehaktir. Nihayetsiz izzet, hikmet ve hiikiim sadece O'nundur. 

Bu ayette Meryem oglu isa (a.s.) mn Allah'm kulu ve yaratll
mi§ oldugu a~1k~a belirtilmektedir. AJlah diger insanlan nasi! yarat
mi§Sa onu da annesinin rahminde §ekillendirmi§, sonra diledigi §e
kilde yaratmi§tlr. tsa (a.s.) yaratilmi~, halden hale girmi§ iken Hlris
tiyanlarm iddia ettikleri (gibi) nasil ilah olabilir? Cenab-I Hak §Oyle 
buyurur: 

«Sizi analarmm karmlarmda, ii~ karanllk i~inde, bir yaratlh§tan 
sonra obiir yaratlh§a g~irerek yaratmaktadir. I§te bu, Rabb1mz olan 
Allah'tlr. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Boyleyk~n siz nasi! olup ta (hak
tan) dondiiriiliiyorsunuz?n (Ziimer, 6) 
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Bu konuda Tantavi Cevheri de §6yle diyor: 

Yaratlc1 Giiciin EserJ.eri 

iyi bil ki; Allah Teala peygamberine vahiy yoluyla Kur'an'1 in
dirdigi gibi; aklllara da aydmhgt indirmi§tir. Boylece bu gozlenen 
alemdeki gizlilikleri a~Iga ~lkarml§tlr Ve yine bu sayede bi.iy\ik akll 
sahipleri i~in; semavi kitaplarda yeralan peygamberine vahiylerle se
lim akllla elde edilen ve aydmlanan bilgileri kar§Ila§tlrma imkam 
saglamt§tlr. Boylece tabiattaki cevherleri ve hazineleri ke§fetmek fir
sat! vermi§tir. il}te burad!\ iki delil birle§mi§, iki metod bulu§mU§tur : 
Bu metodlardan birisi ak1l ve yi.ice ruh sahiplerinin metodu, digeri 
de ilahi vahy metodudur. Burada sozii iki boliim halinde ele almak 
iyi olacaktlr: Birinci bahis; atomdan daha kii~iik olan mikrokozmoz, 
ikincisi de atomdan daha. biiyiik olan makrokozmoz konusundadu. 

Birinci bahiste baz1 derin hususlar vard1r. 
Birinci incelik : iyi bil ki; maddenin ozel ve genel nitelikleri var

dir. Biz bir ~iviyi dovdiigiimiiz zaman, lncecik olur ama demire hAs 
niteligi degi§mez. Ama ayru ~iviyl uzun sure suda durdurdugumuz 
zaman, yava§ yava§ rengi k1rm1Z1mtrak olur, sertle§ir ve paslamr. 
i§te birinci degi~meye fiziki degi§me, ikinciye de kimyevi degl§me ad1 
verilir. Bu konuyla fizik ve klmya adtru alan iki billm dall ilgilenlr. 
Fizik maddenin tabii degi§imlerini ara§tmr, klmya Jse maddenln klm
yevi degi§imini ara§tmr. Cisimlerln baz1 genel nitelikleri vard1r. Soz
gelimi, uzama, . birbiri ic;ine girmeme ve par~alanmama gibi. 

ikinci incelik: Bilginler maddenin parc;alanmas1 konusunu ara§
tlrmi§lar ve neticede akh deh§ete dii§iiren, zihni yerinden oynatan 
sonuc;lara ula§mi§lardir. Sozgelimi, bazt oriimceklerin hayret verici 
ve bakanlan deh§ete dii§iiren harika tiiriinden ince ipler ordiiklerini 
goriirler. Oriimcek agm1 iplerden orer. Her ip dort ipden olu§ur. Bu 
dort kii<;iik ip de bin kii<;iik ipden OlU§Ur. Bu her bin ip oriimcegln 
bedeninde ozel bir kanaldan sagthr. Goriiyor musunuz, bir tek lp na
stl dortbin ipe daglltyor? Ne garibtlr ki, bazt Alman bilginleri, orum
cek agmm dort milyar ipi birbirine gec;irilse bir sakahn kthndan daha 
ag1r olmayacagmt soyliiyorlar. Dikkat ederseniz; her ip dort ipten 
olu§IDU§tur deriz. Oyleyse bu iplerden her birinin inceligi yakla§Ik 
olarak 1/ 16 tirilyondur. Sonra ne hayret vericidir ki; bu her bir lp 
oriimcegin bedenindeki OZCl bjr kanaldan <;Ikiyor Ve oriimcegin be
deni her birlnde bin ip bulunan bin tane lgne gibl geni§ligi i~ine sig
dmyor. Bu bir hArlka degil midir? Bundan c;ok daha hartka olaru da 
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oriimcegin giizellik alemini temsil eden bir numune olu§ur. Her de
likten ince bir ip ~1k1yor ve bakanlar onun anlamstz olarak ~Iktlgi

m dii§iinebilirler. Ama bu ip1er ip yumag1 haline geldigi zaman dort 
biiyiik bir ip halinde birle§iyorlar. Ve bu dort biiyiik ip de bir evi olu§tu
ruyor. Bu ev oriimcegin yuvas1 ve avlanma mahallidir. Buna ragmen 
siz Kur'an'm, ((§iiphesiz ki evlerin en ~iiriigii oriimcegin evidir, ke§ki 
bilmi§ olsalardi» dedigini i§itiyorsunuz. Oriimcegin yuvasmm en ~ii
riik ev olarak belirtilmesinden sonra, ((ke§ki bilmi§ olsal&.rdll> diye 
buyurulmast oriimcekten sonra hemen bilgi konusunun zikri sizin 
dikkatinizi ~ekmiyor mu? Bu ~iiriikliik analiz ve ooliimleme konu
sunda ortaya <;Ikmi§ ve oriimcegin . ipinin inceligini ve par~alanm at
IDI§ daha ~iiriik bir duruma ,gelmi§tir. Buradaki ~iiriikliik siirekli ola
rak ooliinmeyi kabule i§al'ettir. ((Ke§ki bilmi§ olsalardtn buyrugu ile 
bu boliimlenmeye i§aret edilmi§tir. Ancak bu i§Aret fizik ilmi vasl
tastyla ogrenilebilir. 

U'c;iincii incelik : Starkininden bir ol~iiyii, bir milyon yediyiiz elli
bin olc;iide suyun ic;erisine koymu§ olsak, her Ol~iide onun tadtm an
lartz. Binaenaleyh starkininden bir Ol~ii 1/750.000 ol~ii n,isbetinde 
olur. Buna ragmen tadanlar onun tadm1 farkederler. 

Dordiincii incelik : Biz bir par~a giimii§ii 1/l.OOO.OOO.OOO ktrat 
kiip nitrik asit ic;erlsinde erit.sek, sonra onu yiiz ktrat kiip suyun i~e
risine doksek ve ic;ine az1c1k bir yemek tuzu katsak eriyik kirlenir ve 
siit beyaz halini allr. Bu renk 1/ 100 klrat kiip ve kiipe e§it de olsa 
gozle goriinecek kadar a~1kt1r. Boylece giimii§ 1/10 trilyon ktrat kiip 
olur. 

Be§inci incelik : Biz evlere pencerelerden giren giine§ I§lgmda yu
zen toz zerrecikleri goriiriiz. Normal olarak bu toz zerrelerinin ic;e
risinde bitki tohumlan oldugunu akhnnza bile getirmeyiz. Bu toz zer
releri ya§ bir topraga dii§tiikleri zaman koku§urlar. KokU§InU§ olan 
bu zerrecikJere mikroskobun altma ·koyup bakttgtmtz zaman bir de 
ne gorelim? Dal budak salmt§ aga~l~nyla kocaman bir ormanhk. Ama 
~lplak goziimiiz bunlarm hic;birini farketmez. 

Altmc1 incelik : Bir ignenin ba§l kadar kii~iik bir yerde toplan
ffil§ olan 'bir damla suda; milyonlarca canh ya§ar, biiyiir, geli§ir, c;o
gahr, oliir. T1pk1 ~ollerde ya§a,yan hayvanlar, denizlerde ya§ayan can
hlar gibi. Bu hayvanlar da birbirine saldmr, birbirini oldiiriir ve tip
ki vah§i canavarlar gibi birbirlerini parc;alarlar. Ve aym yap1ya sa
hiptirler. Yaz giinlerinde bir su birikintisinde boyle yiizlercesini go
riiriiz. Giine~in I§Iglyla yiikselen su buharlan arasmda onlar da yiik
sellr. Havada . uc;u~ur. Sonra ya§ar, c;ogahr, rutubet ve hararetin uy
gun oldugu ortamda iireyip, geli§ir. 
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Yedinci incelik: Yukarda sozkonusu edilen canhlar son derece 
kii~iik olmalanna ragmen, bir kiSmi ta§la§arak katl toprak tabakala
n arasmda yer ahr. Bir hayvan iskeleti ancak 1/ 187.000.000 par~a
dan daha kii~iik bir par~aya denk gelebilir. Bu derece kii~iik canh
lann midesi vard1r, haz1m cihaz1 vard1r, goriilen ve goriilmeyen or
ganlan vard1r. Bu kii~iiciik hayvanda bunca degi§ik organlar nas1l 
geli§ir? i§te bunlann hepsi Allah Teala'mn «Benin Rabbmdan yeryii
ziinde ve gokyiizti.ndeki bir zerre bile uzak durmaz. N e on dan daha 
kii~iigu, ne de ondan daha btiyiigii. Hepsi apa~1k bir kitabdadir.)) 
buyrugunun i~erisinde yer ahr. Nasll uzak kalabilir Allah'm azame
tinden bunlar. { ... ) 

:Sekizinci incelik: Madde kii~iik olmasma ragmen, atomlan birbi
riyle tam olarak biti§ik · degildir. Atomun i~erisinde geni§ bir uzay 
sakhdir. Suyun, havanm, ta§m, demirin ve altlmn i~erisinde geni§ 
bir bo§luk vard1r. Derler ki ; demirde, ta§ta veya altm gibi herhangi 
bir cismin atomlarmdan bir atomun yiizeyinde canh bir varhk ya§a
mi§ olsa da ba§mi kaldlnp diger atoma goz dikse; · o atomun bizimle 
giine§ler ve yildizlar arasmdaki mesafe kadar uzak bir mesafede bu
lundugunu goriir. i§te goriiyorsunuz ki; bu soylediklerimizi ne akil
lar dogrulayabilir, ne de gozler gorebilir. Ama ilim isbat etmi§tir. ( ... ) 

Dokuzuncu incelik: iyi bil ki; altm, giimii§ ve platin en iyi ezi
len madenlerdir. 36 dirhem altmla 100 millik bir uzun ip elde etmek 
miimkiindiir. Platin ise demirden daha a~rd1r. Yakla§Ik 3 kez ag1r 
alan platinin bir biriminden 100 mil uzunlukta bir §erit elde etmek 
imkan.I vard1r. ( ... ) 

Goriiyorsunuz ki; madde ne kadar hayret verici kii~iik ve 
derin bir oriimcek agmdan incecik bir bina yap1yor. Ve bir oriim
cek ag1 4.000 ip halinde oriimcegin viicudundan di§anya sark1yor. ( ... ) 
Bu soylediklerimiz; maddenin en kii~iik par~alarmdan yani mikro
kozmozdan bir ornek; Maddenin ne derece kii~iik oldugunu Allah'dan 
ba§ka kimse bilmez. Hatta bilginler derler ki; §ayet Adem ile Havva 
olsaydi, Allah'm onlan yarattlgi giinden bu giine kadar hi~ uyumak
sizm bu sayiyt blr bir saymaya · ba§lami§ olsalardl, ancak 10.000 yil 
sonra gozlerine uyku girebilirdi. Bu rakam sadece 1.000.000.000.000 
say1s1 i~indir. Ya bir de 10.000.000.000.000 sayiSI i~in durum ne ola
caktlr'? Sen bunu bildikten sonra; anlarsm ki maddenin kii~iikliikte 
sonu yoktur. Bilginler bu son derece kii~iik maddelere cevher-i ferd 
adm1 vermi§lerdir. Yani atom demi§lerdir. { . .. ) 

tkinci bahis ayette sozkonusu olan makrokozmoz yani biiyiik ev
renle alakahdir. 

Birinci incelik; iyi bil ki; atomlar birle§erek cisimleri meydana 
getirirler. Ve atomlarm meydana getirdigi cisimler de gokler ve yer-
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ler gibi koca varllklan meydana getirirler. Biz, gtine§lerden, gezegen
lerden ve yeryi.iziinden, Bakara suresinde, ((sonra semaya yoneldi ve 
onlan yedi g6k halinde tesviye etti» ayetlni a~Iklarken bahsetmi§tik. 
~imdi burada ise orda a~Iklamadiklanmizi . a~Iklamak istiyoruz. Size 
nebiilozlardan bahsetmek istiyorum. Bu y1l Fransa Bilimler Akade-

. misine verilen bir takrirde nebtilozlar hakkmda §6yle denilmekte
dir : Salt ve parlak bir gecede, gozi.ini.izi.i semaya diktiginizde beyaz 
bulutlar gori.irsi.intiz. Sanki si.it gibi bembeyazdular. i§te bunlar ne
bi.ilozlardir. Yani sonsuz bo§lukta yi.izen gok cisimleri. Senelerce ve 
as1rlarca evvel, milyarlarca y1l once; tipki bizim yerimizin ve gi.ine
§imizin bulundugu durumda bulunan gok cisimleri. Sonra bu alem
lerle bizi ay1ran mesafeleri saymak, s1ralamak mi.imktin degildir. Bu
rada kilometre yerytiztiniin ekseni ve yeryi.izi.ini.in gi.ine§ etrafmdaki 
yori.ingesi 6l~i.i olarak kullamlamaz. Bu alanda mesate ol~i.isi.i olarak 
3,6 l§lk y1lmdan ibaret olan bir birim kullamllr. ~u anda 1923 sene
sinde Kur'an tefsirini yazarken mart aymda bize gelen bu bilgiye 
gore, Macellan nebi.ilozi.iniin yeryi.izi.inden 110.000 I§Ik senesi uzakta 
oldugu · belirtilmektedir. Ve bilebildigimiz kadanyla nebulalar hak
kmda a§agidaki rakamlan soyleyebiliriz : 

1 - 6 nebulamn bizden uzakhgi 207 I§Ik y1hdir. 
2 - Nova adm1 alan 3 nebulanm bizden uzakh~ 435 I§Ik yilldir. 
3 - Zaman zaman aydmhk, zaman zaman karanllk olan elli ne-

bulanm bizden uzakhg1 1014 I§Ik y1hdlr. 
4 - 70 nebulamn bizden uzakhgi yakla§Ik 3050 I§Ik yll1d1r. 
5 - 69 nebulamn bizden uzakhg1 72.847 I§Ik y1hdir. 
6 - 2 nebulamn bizden uzakllg1 yakla§Ik 635 I§Ik y1hdir. 
7 - 6 nebulamn bizden uzakhgi 475.000 l§Ik y1hd1r. Ve Andro

medea nebulasmm bizden uzakhg1 1.485.000 I§Ik Yihdir. Bu nebula 
saniyede 1.200 km. h1zla hareket etmektedir. Keza Macellan ad1 veri
len nebula da aym zamanda saniyede 568 km. si.iratle gtine§ siste
minden uzakla§maktadir. Giin€§ sisteminin gezegenlerini ve yeryi.izi.i
ni.in bagll bulundugu galaksi ise yakla§Ik saniyede 560 km. h1zla ha.:. 
reket etm~ktedir. i§te ilimler akademisinin bize ula§tlrdigi ozet bilgi
ler. iyi bak, ki.ic;tik dunyaYI gezinirken nas1l bi.iyi.ik di.inyay1 da gez
mi§ olduk. En kuc;tik alemle en buyi.igunun nizamma bak, aki§ hizi
na bak. Bilginin nazarlnda; yori.ingesinde hareket eden bir gezegen
le, atomda c;ekirdegin etrafmda gezinen bir elektron arasmda hic;bir 
fark kalmami§. Boylece; ba§la son, eksi sonsuzla arti sonsuz birbi
riyle birle§mi§tir. i§te Allah Teala'nm, ((Rahmamn yaratu~mda bir 
tutars1zllk goremezsinl) kavli aymyla bunu g6sterir. dormuyor mu
sun, Allah en btiytik alemlerle en ktic;uk alemleri birbirine benzetmi§ 
ve hepsini aym kural ve aym kaideyle idare ediyor. i§te kairiatta go-
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riilen umumi vahdet kanunu budur. Bu en btiytik a.lemle en kti r; tik 
alem arasmdaki birlik onu yaratanm birliginin delili degil m i ? Dog
rusu nizam hi9birinde degi§memi§tir. ((Evvel de O'dur, ahir cte O'dur, 
zahir de O'dur, batm da O'dur. Ve 0 her §eyi bilendir.n (Tantavi Cev
heri, Cevahir'el-Kur'an, II, 16, 21) 
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7 - Sana kitab1 indiren O'dur. O'nun bazt ayetleri 

muhkemdir ki, bunlar kitabtn anas1d1r. Diger bir ktsm1 
da mute!?abihlerdir. i~te kalblerinde egrilik bulunanlar 
fitne <;Ikarmak ve te'vile yeltenmek i<;in mute~abih alan
lara uyarlar. Halbuki onun ger<;ek te'vilini, ancak Allah 
bilir. Ilimde derinlesmi9 olanlar : Biz ona inandtk, hep
si Rabb1m1zin katindand1rJ derler. Ancak akll sahipleri 
du9unebilirler. 

8 - Ey Rabbtmlz; bizi, hidayetine erdikten sonra 
kalblerimizi egriltme. Katlndan bize rahmet lutfet. Sup
hesiz en ~ok lutfeden Sen'sin Sen. 

9 - Ey Rabb1m1z; muhakkak ki geleceginden $UP
he olmayan bir gunde insanlan toplayacak Sen'sin. Sup
hesiz ki Allah va' dinden d6nmez. · 

Muhkem ve Miite~bih: 

Allah Teala Kur'an'da muhkem ayetler bulundugunu ve bunla
rm {(Ummti'l-Kitabn olduklanm haber veriyor. Bunlarm delaletleri 
a<;:lk olup hi9 kimseye kapali degildir. Kur'an'da diger bir klSim ayet-
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ler daha vardu ki, baz1 lnsanlara delaletleri kapah gibi goriiniir. Kim 
bu ayetleri, a~Ik olan ayetlerin l§Igmda dii§iiniir, inceler Ve miite§a
bih ayetleri muhkemlerle birlikte degerlendirirse hidayete ula§Ir. Ak
sini yapan da dalalete dii§er. i§te bunun i~in Cenab-1 Hak : ((Sana ki
tabi indiren O'dur. O'nun baz1 ayetleri muhkemdir ki, bunlar kita
bm anas1d1r.» buyuruyor. 

Onlar §iiphe ve tereddiit esnasmda doniilecek, miiracaat edilecek 
asillanhr. 

((Diger bir kiSmi da miite§abihlerdir.» 
Delalet yoniinden muhkem ayetlere uygun manaya delaJet et

meleri ihtimali yanmda Allah'm bu ayetlerdeki maksad1 yoniinden 
degil de sadece lafz ve terkib yoniinden ba§ka bir §eye delalet etme
leri de miimkiindi.ir. 

Muhkem ve miite§abih konusunda ihtilaf edilmi§ ve selef alim
lerinden muhtelif gorii§ler rivayet edilmi§tir : 

Abdullah ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha «Muhkem
ler, Kur'an'daki nasih ayetler, helal ve haram,_ cezalar ve farzlar, bir 
§eyi emreden ve geregince amel edilmesini bildiren ayetlerdir.» de
mi§tir. 

ikrime, Miicahid, Katade, Dahhak, Mukatil ibn Hayyan, Rebi' 
ibn Enes ve Siiddi'den rivayet edilcligine gore onlar: ((Muhkem, ken
disiyle amel edilenlerdir)) demi§lerdir. 

ibn Abbas'tan rivayet. edildigine gore ise; muhkem ayetler; 
De ki : «Gelin, Rabbm1zm size neleri haram klld1gm1 ben soyle

yeyim: O'na hi~bir §eyi §irk ko§maym ... >> (En'am, 151) ve devam1 ile; 
((Rabbm buyurmm~tur ki: Kendisinden ba§kasma ibadet etmeye
siniz.>> (isra, 23) ve devammdaki; ayetleridir. Bunu ibn Ebu Hatim ri
vayet etmi§ ve Said ibn Ciibeyr'den nakletmi§tir. Yine ibn Ebu Ha
tim der ki: Bize babamm ... ishak ibn Siiveyd'den rivayet ettigine 
gore Yahya ibn Ya'mer ve Ebu Fahit'e: «Bunlar kitabm anas1d1r" 
ayetinde ihtilat ettller. Ebu Fahite : I!SUrelerin ba§larmda bulunan 
hurllf'u mukattaa'dlr» demi§, Yahya ibn Ya'mer de «farzlar, emir ve 
yasaklar, helal ve haramlardir>> demi§tir. 

ibn Lehia ... Said ibn Ciibeyr•den nakleder ki, o ~oyle dedi : Bu 
ayetler 11kitabm aslld1rlar. Bunlara "Ummii'l-Kitab" ismi verildi, ~iin
kii biitiin sema.vi kitaplarda yazllml§lardlr.>> 

Mukatil ibn Hayyan dedi ki: «Boyle isimlendirildiler. Bunlar Um
mii'l-Kitabdlr, zira hak dine mensub olup da onlardan memnun ol
mayan (onlan kabul E'tmeyen) kimse yoktur.n 
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Miite§abihler konusunda da §Unlar soylenmi§tir : 
Ali ibn Ebu Talha'mn rivayetinde ibn Abbas : «Bunlar mensuh 

ayetler, Kur'an'dan once ve sonra olanlar (emsal) atasozleri ve ye
minler iman edilip de kendisiyle amel edilmiyenlerdin> demi§tir. 

Mukatil ibn Hayyan bunlann ·«sure ba§larmdaki huruf-u mukat
ta'a» oldugunu sayler. 

Miicahid der ki : «Miite§abih ayetlerin baZlSl digerlerini dogru-
lar.» 

Bu ancak ... «ahenkli iki§erli bir kitap» (Ziimer, 23) ayetinin tef
sirinde §oyle demi§lerdir: Miite§abih, bir konuda gelen kelamd1r, me
sani ise cennet ve cehennemin niteligi, iyilerin1 sonra da giinahkar
larm hali gibi kar§Ihkll iki konudaki kelamd1r. 

Burada ise mi.ite§abih muhkemjn kar§1tid1r. 
Burada soylenenlerin en giizeli bizim daha once soyledigimiz olup 

Muhammed ibn Ishak ibn Yesar da aym §eyi soyledikten sonra «Onun 
bazl ayetleri muhkemdir, ki bunlar kitabm esasldlr» ayetinde; 
«Onlarda Rabbm hiiccetleri, kullann giinahs1zhg1, dii§manhgm ve 
batllm reddi vard1r. Onlarda, konulduklan manadan bir sapma ve 
tahrif soz konusu degildir.» demektedir. Miite§abih ayetlerde ise dog
rulukta sapma, tahrif ve te'vilde miite§abih olan ayetlerdir. Allah 
bunlarla kullarm1 imtihan eder. Nas1l ki haram ve helallan ile de 
onlan imtihan etmektedir. Ta ki Haktan yi.iz ~evirip batlla donme
sinler. 

Cenab-1 Hakk: «Kalblerinde egrilik (yani sap1khk ve haktan ~1-

klp batlla dalma duygusu) olanlar, mi.ite~abih olanlara uyarlar. 
Kur'an'da sadece mi.ite§abih olan ayetleri ahrlar. Zira lafz1 itibariy
le kasdettikleri m€maya ihtimali bulundugundan bunlan sap1k mak
sadlan yoni.inde tahrif etme imkanlan vardir. Halbuki muhkern ayet
lerde bu imkana sahip degillerdir. Zira bu ayetler · onlara kar§1 hirer 
hi.iccettirler. Bu sebeple Cenab-1 Hak «fitne ~1karmak it;in ... 11 kendi
lerine uyanlan saptlrmak igin mute§abihlere uyarlar buyuruyor. Bu
rada §Una i§aret vard1r: Onlar sap1khklarma Kur'an'dan delil geti
rirler. Halbuki Kur'an onlarm lehine degil, aleyhlerine bir delildir. 

Mesela H1ristiyanlar; _ Kur'an'm, isa (a.s.) m Allah'm ruhu ve 
Meryem'e ilka etigi ·bir kelimesi olduguna dair ayetleri delil olarak 
ahyorlar da; «0, sadece kendisine nimet verdigimiz .. . bir kuldur.,, (Zuh
ruf, 59) «Hakikat Allah katmda isa'mn durumu Adem'in durumu gibi
dir. Allah onu topraktan yaratti. Sonra ona <COb dedi, o da oluverdi. 
(Al-i imran, 59) Ve benzeri isa (a.s.) nm Allah tarafmdan yaratii
mi§ bir kul ve bir peygamber oldugunu at;Ik~a ifade eden (muhkem) 
ayetleri alm1yorlar. Allah Teala «Te'viline yeltenmek, ( onu istedikle-
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ri manaya delalet edecek §ekilde tahrif etmek) ic;in miite§ablhlere uyar
lar.)) buyuruyor. 

Mul{atil ve Siiddi diyor ki : Olacak §eyleri ve e§yanm akibetini 
Kur'an'dan ogrenmek isterler. 

imam Ahmed der ki: Bize . Ismail .. . Hz . .Ai§e'den rivayet etti ki; 
Rasulullah (s.a.) ((Sana kitab1 indiren O'dur ... bunu ancak akll sa
hiplerl dii§i.inebilir.» ayetini okudu ve : Kur'an konusunda miicadele 
edenleri gordiigiiniizde bilin ki bu ayetle kastedilen kimseler onlar
dlr ve onlardan sakmm.>> buyurdular. imam Ahmed'in Miisned'inde 
bu hadis ibn Ebu Miileyke kendisiyle Hz. .Ai§e'den rivayet edilmi§
tir. Aralarmda ba§ka bir ravi yoktur. 

Hadisi ibn Mace de Ismail ibn Uleyye ve Abdiilvehhab es-Sekafi 
kanahyla ... Hz . .Ai§e'den rivayet etmi§tir. 

( ... ..... .. ... ........... ) 
Bu hadisi Buhari bu ayetin tefsirinde, Muslim sahih'inde ((Kita

bu'l-Kader)) de, Ebu Davud Siinen'inde «Siinnet>> babmda Ka'nebi ka
nahyle.. . Hz. Ai§e'den rivayet etmi§lerdir. Buhari'nin lafz1 §6yledir : 
Hz. Ai;.e dedi ki : «Rasulullah (s.a.) "Bunu ancak akl1 sahipleri dii
§iinebilir"e kadar "Sana kitab1 indiren O'dur. O'nun baz1 ayetleri 
muhkemdir" ayetini okudu ve §6yle buyurdu : "Ondan miite§abih 
olanlara uyanlan gordiigtiniizde bilin ki onlar Allah'm (kitabmda) 
isimlendirdikleridir, onlardan sakmm.">> 

( ..... ... ................ ) 
ibn Cerir diyor ki: Hz. .Ai§e'den rivayet etti ki: Bize Ali ibn 

Sehl... Rasulullah (s.a.) ((Fitne <;Ikarmak ic;in miite§ftbih olanlara 
uyarlar•> ayetini <;1kard1 ve dedi ki : «Allah sizi sakmdmyor, onlan 
gordiigiiniiz zaman tamym1z.ll 

Hadisi ibn Merduyeh de ba§ka bir tariktan rivayet etmi§tir. 
imam Ahmed diyor ki: Bize Ebu Kamil ... Ebu Umame'den ri

vayet etti ki; «kalblerinde egrilik olanlar ... >> ayeti hakkmda .o, Rasu
lullah'tan rivayet ederek : t<Onlar haricilerdir>>, buyurmu§tur. 

«0 giin nice yiizler aganr, nice yiizler karanr. >> (Al-i imran, 106) 
ayeti hakkmda da <<Onlar haricilerdir>~ dedi. ibn Merduyeh hadisi ba§
ka bir §ekilde Ebu Galib tarik1yla Ebu Ummame'den merfu olarak 
rivayet etmi§tir. Bu hadisin az bir kiSml Sahabi soziidiir ve manas1 clog
rudur. islam'da ortaya <;1kan ilk fitne hariciler fitnesidir . Hareket nok
. talan da diinyahktlr. &oyle ki : 

Rasulullah (s.a.) Huneyn gazvesi ganimstlerinl taksim etmi~ti. 

Kendi bozuk ak1llarma gore Allah Rasulu bu taksimde aclal2tli dav
ranmaml§tl. Hemen konu§maya kalktllar. ic;Ierinden Zii"l-Hiiveys1ra 
adh birisi: AdfHetli davranmadm, adaletli ol, decli. Allah Rasulii : 
«Adil olmad1ysam yaz1k bana; Allah bana btiti.in yeryiizti halk1 ic;in 

Tefsir . C. Ill - F. 7-t 
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giiveniyor da .sen mi giivenmiyorsun? ... » buyurdular. Adam doniip 
gidince Hz. Orner, - bir rivayete gore de Halid ibn Velid- onu g·~
bertmek iizere Rasulullah'dan izin istediyse de o: ((B1rakm,» buyur
dular. 110nun neslinden oyle bir kavirri 91kacak ki onlarla namaz kll
mak, oruc tutmak, Kur'an okumak istemiyeceksiniz. Okun yaydan 
1;1ktlgi gibi dinden c;tkacaklar. Onlarla nerede kar§Il~trsamz oldiiriin. 
Zira onlan oldiirene sevab vardtr.>> 

Sonra Hz. Ali zamamnda tekrar ortaya c;tktllar ve Nehrevan'da 
kthctan gecirildiler. Daha sonra da bircok §Ubelere, kabilelere, fikir
lere, dagmtk ve bir si\rii kollara aynldtlar. 

Sonra Rasulullah (s.a.) m: ((timmetim yetmi§ iic ftrkaya aynla
cak. Onlardan biri hari~ hepsi cehennemliktir.>> buyurdu. 0 ftrkadan 
olanlar kimlerdir ey Allah'm Rasulii? sorusu iizerine de: ((Benim ve 
ashabtmm hali iizere olanlar.» buyurarak, haber verdikleri Ozere Ka
deriyye, Mu'tezile, Cehmiyye ve daha ba§ka bid'atlar dogdu. Bu ha
disi bu ziyadelikle Hakim Miistedrek'inde tahric etmi§tir. 

Hafiz Ebu Ya'la dedi: Bize Ebu Ml1sa ... Huzeyfeden rivayet etti 
ki Allah Rasulii §oyle buyurdular : 

((timmetimden bir kavim vard1r. Onlar Kur'an't okurlar da onu 
kotii ve kuru hurma gibi dagttlrlar, te'vili miimkiin olandan ba§ka 
manalarla te'vil ederler.>> Allah Teala buyuruyor: ((Halbuki onun ger
cek yorumunu ancak Allah bilir.» K1raet imamlar1 burada durulup 
durulamtyacagmda ihtila.f etmi§lerdir. Daha once de gectigi gibi laf
za-i Celal'de durulacagt soylenmi§tir. 

Derin Bilgi Sahipleri 

ibn Abbas · §oyle diyor : Yorum (tefsir) dorttiir. 
1 - Kimseniri anlamakta zorluk cekmedigi tefsir, 
2 - Araplarm dillerinden dolay1 bilebildikleri tefsir, 
3 - ilimde derinle§enlerin bilebilecegi tefsir, 
4 - Allah'tan ba§ka kimsenin bilemeyecegi tefsir. 
Bu soz Hz. Ai§e'den, Urve'den, Ebu'§-~a'§a'dan, Ebu Nehik'ten ve 

ba§kalarmdan da rivayet edilmi§tir. 
Haftz Ebu'l-Kastm, el-Mii'cem'iil-Kebir'inde diyor : Bize Ha§im ibn 

Mezid'in ... Ebu Malik el-E§'ari'den rivayetine gore Ra.sulullah (s.a.) 
§oyle buyurdular: ((Ummetim i~in §U iic halden "korkanm : 

1 - MaHan <;;ogahr da birbirlerini ~ekemezler ve vuru§urlar. 
2 - Kitab (Kur'an) onlara acthr da mii'min onu allr ve te'vil 

etmek ister. ((Halbuki onun gercek yorumunu ancak Allah bilir. tum
de derinle§mi§ olanlar: Biz ona inandtk .. . derler. >> 

3 - ilimleri cogahr da sonra onu kaybederler ve ona aldtrmaz-
lar.» 
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Bu hadis cidden garibtir. 
Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh diyor : Bize Muhammed ibn Ah

med'in ... ibn'Ul-As'dan, onun da Raslilullah (s.a.) dan rivayetine gore 
o, §Oyle buyurmu§tur : «Kur'an, bir k1sm1 diger bir bOliimiinii yalan
lamak i~in indirilmemi§tir. Ondan anladtgmtzl~ amel edin, miite§a
bih olanlarma da iman edin. >> 1 

Abdiirrezzak der ki: Bize Ma'mer, ibn Tavlis'tan, o da babasmdan 
rivayet etti ki ibn Abbas bu ayeti §oyle okurdu : 

((Halbuki onun ger~ek yorumunu ancak Allah bilir, derinle§mi§ 
olanlan ((Ona iman ettik>> derler.)) 

ibn Cerir Orner ibn Abdiilaziz ve Malik ibn Enes'ten rivayet eder 
ki: Onlar ona iman ederler ve te'vilini bilmezler, demi§tir. 

Yine ibn Cerir'in naklettigine gore, Abdullah ibn Mes'ud ve tlbeyy 
ibn Ka'b'm mushaflannda bu ayet §oyledir : 

((Onun tevili (yorumu) ancak Allah katmdadtr. ilimde. derinle§mi§ 
olanlar : «Biz ona inandtk)) derler.)) 

ibn Cerir de bu kavli tercih etmi§tir. · 
Bazllari da ayette ((tlimde derinle§mi§ olanlar ( ~~"'~_,;-I)I.J 

ktsmmda dururlar ki, miifesslr ve usulciilerin bir ~ogu bu gorii§e uya
rak : ((Anla§Ilmtyan bir §eyle (Kur'an'da) hitapta bulunulmast uzak
tir.)) demi§lerdir. 

ibn Ebu Necih'in Miicahid'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine 
gore o §oyle dermi§ : <<Ben, onun te'viJini bilen ilimde derinle§ml§ kim
selerdenim. >> 

Miicahid'den rivayetle ibn Ebu Necih §Oyle diyor : <<ilimde derin
le§mi§ olanlar; onun' te'villni (yorumunu) bilirler ve ona iman ettik 
derler.>> Rebi ibn Enes de bOyle demi§tir. Muhammed ibn ishak, Mu
hammed ibn Ca'fer tbn Ziibeyr'den naklen §oyle dedi : Dflenen, arzu 
edilen te'vili ancak Allah ve llimde derinle§enler bll1r. 1Iimde derinle§en
ler de ona inand1k derler. Sonra da mute§abihin yorumunu, ancak bir 
tek §ekilde yaptlabilen .muhkemin yorumuyla kar§lla§tthrlar. Kitabla 

Cenab-1 Hak muhkem ve a~lk ayetlerle Kur'an ehlinin kalblerine imam yerle§tirdi. Son
ra da bu imam miite§abih ayetlerle smads. Mii'min bildili ve anladJitt ile arnel eder. 
anlayamadstma da iman eder. Kalblerinde elrilik olanlar ise miite§abihleri ara§brJr. 
Bununla . da fitne Ctkarmak ve insanlars haktan sapbrmak gayesi giiderler. (Tefsir'in 
arapea na§irlerinin dipnotu) 
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(Kur'an'la) onlarm sozleri birle§ir, birl ~igerini dogrular, hiiccet, delil, 
ge~erli olur, oztir ortaya ~1kar, batll octadan kalkar, kiifiir onunla red
dedilmi§ olur. 

Hadis'te Rasulullah (s.a.) m ibn· Abbas hakkmda: «Allah'Im onu 
dinde fakih, bilgin k1l ve ona Kur'an'm yorumunu ogret.,, §eklinde dua 
buyurdugu be1irtilir. 

Bu konuda baz1 alimler ayn fikir beyan ederek diyorlar ki : Tevil 
(yorum) kelimesi s6ylendiginde, Kur'an'da bundan iki mana kastedilir: 

1 - Te'vil bir §eyin hakikati, ger<;egi ve ashd1r. Kur'an-1 Kerim'de
ki §U ayetlerde ge((en «te'vib kelimesi bu anlamdadir. <<Ana-babasmi tah
tm iizerine ((Ikanp oturttu. Hepsi onun i((in secdeye kapandilar. Dedi 
ki : <<Babacigim; i§te bu; vaktiyle gordtigtim rti'yanm ger((ekle§mesidir. 
Dogrusu Rabbim onu gerc;ekle§tirdi. ,, (Yusuf, 100), <<Onlar onun te'vi
linden ba§kasmi m1 bekliyorlar? Onun te'vilinin geldigi gtin . . . I) (A'raf, 
53). Yani Ahiret hayati ile ilgili ol~rak kendilerine haber verilenlerin 
hakikati demektir. (Te'vilden kastedilen mana bu olursa o takdirde bu 
ayetteki Lafza-i Celal'de durulur. Zira i§lerin hakikatini ve kiinhtinti 
ac;1k bir §ekilde ancak Allah Teala bilir. 

Bu durumda- ( ~1~.;,_,.-...1)1 ) miibteda; ( ~t.:..\.;,_,1 ~ ) 
haberi olur. Te'vilden diger anlam - ki "Bize bunun yorumunu bildir.•• 
(Yusuf, 36) ayetinde oldugu gibi bir §eyi tefsir, tabir <!dip a~Iklamak be
yan etmek anlam1d1r- kastedilirse bu durumda ( ~~~ .;,_,;......1)1 ) 
de durulur. Bu anlayi§a gore ilimde derinle§enJer e1?yanm kiinhiine va
kif olacak §ekilde bir ilmi ihata etmeseler bile kendilerine tevcih olunan 
hitabi bilip anllyabilirler. Bu durumda ( ~L:..'i.;,j .fit ) k1sm1 <<ilim
de derinle§enlen, den hal olur. Ma'tufiin aleyh'den degil de sad-~ce ma'
tuf'dan hiU olmas1 dilde caizdir. Nitekim §U ayetler de bOyledir : << (Bu 
ganimetler) yurtlarmdan ve mallarmdan edilmi§ olan, Allah'tan bir 
lutuf ve nza dileyen, Allah'm dinine ve peygamberine yard1m eden fakir 
muhacirler i((indir ... derler ki : «Rabb1m1z, bizi ve bizden once iman et
mi§ olan karde§lerimizi bagi§la ... lt (Ha§r, 8- 10), «Melekler s1ra sua 
dizilip Rabbmm buyrugu geldiginde.» (Fecr, 22). 

flimde _J:\erinle§mi§ oianlardan haber verilerek §oyle buyruluyor : 
«Onlar (mtite§abih'e) iman ettik hepsi Allah katmdand1r derler.,, 

muhkem olsun miite§abih olsun tamam1 ,haktlr, .. biri digerini dogrular. 
Zira Allah katmdandirlar Vf7 Allah'dan olan §eyler arasmda ((Cli§ki, ih
tilat asla olmaz. Zira bas.ka bir ayette Allah §Oyle buyurur : ((Onlar hala . 
Rur'an'I geregi gibi dti§iinmiyecekler mi? Eger o, Allah'tan ba§kasi ta
rafmdan gelseydi, muhakkak ki ic;inde birbirini tutmayan birc;ok §eyler 
bulurlardu, (Nisa, 82). Ve yine Allah bunun ic;in : <<Bunu ancak akll 
sahipleri dii§iinebilir.» buyurmaktadtr. Ancak salim aktl ve dogru an-
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lay1§ sahipleri anlam1 dogru olarak akleder ve anhyabilir. ibn Ebu Ha
tim diyor: Bize Muhammed ibn Avf... Ebu-Derda'dan rivayet etti ki; 
Rasulullah'a ilimde derinle§enlerin kim olduklan soruldu : ((Kendisi, 
dili, kalbi dogru olan, karmm ve namusunu haramdan koruyanlar, i§te 
onlar ilimde derinle§enlerdir.» buyurdular. 

imam Ahmed dedi : Bize Abdiirrezzak'in... Amr ibn ~uayb'dan, 
onun babasmdan, onun da dedesinden rivayetine gore Rasulullah mii- · 
naka§a eden bir grup gordti ve : «sizden oncekiler bu yiizden helak aldu. 
Allah kitabmm bir k1sm1m diger bir kiSmtyla ~atl§lr gordiiler. Halbuki 
Allah kitabmm bir boltimii diger bir . boHimtinii dogrular mahiyette in
dirilmi§tir. Bir k1smm1 diger bir ktsmma dayanarak yalanlamaYJmz. 
Ondan bildiginizi soyleyin, bilmediginizi de onu bilenlere btrakm.» 

Haftz Ebu Ya'la Ahmed ibn Ali ibn el-miisenna, Miisned'inde der 
ki : Bize Ziiheyr ibn Harb ... Ebu Hiireyre'den rivayet etti ki Rasulul
lah (s.a.) §Oyle buyurdular : 

((Kur'an yedi harf iizere nazil olmu§tur. Kur'an iizerinde miinaka
§a kiifiirdiir. (Bunu RasUlullah (s.a.) ii~ kere tekrarladllar) ondan bil
diginizle amel edin, bilmediginizi de onu bllene bm~.km.>> Hadisin isnadt 
sahihtir. Ancak ravinin: <iBU hadisi sadece Ebu Hiireyre'den rivayetle 
biliyoruz» demesi sebebiyle- isnadmda illet vardtr. 

ibn el-Munzir tefsirinde diyor ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ... 
Nafi ibn Yezid'den haber verdi ki C<tlimde derinle§enler; Allah'a boyun 
egenler, onun nzas1 konusunda kendini zelil gorenler, kendilerinden us
tun olanlarla tartl§mayan, kendilerinden a§a~ olanlan hakir gorme
yenlerdir, denilmi§tir. 

Sonra Allah Teala onlarm, Rablerine §oyle diyerek dua ettiklerini 
haber veriyor: <<Rabbtmtz bizi hidayete erdirdikten kalplerimize hid!
yetl yerle§tirdikten sonra haktan sapbrma.>> Bizi, kalblerinde egrilik 
bulunup da Kur'an'm miite§abihlerine uyanlar gibi ktlma, aksine bizl 
kendi dogru yolunda, Hak dininde sabit ktl. <<Katmdan bize bir rah
met ver.» Bu rahmetle kalblerimizi hak dininde sabit kllar, dagm1k 
i§lerimizi toparlar, bizi iman yoniinden kuvvetlendirirsin. <<~iiphesiz en 
~ok bagt§laYJCl Sensin.>> 

ibn Ebu Hatim dedi: Bize Amr ibn Abdullah'm ... Ommii Seleme' 
den rivayetine gore Rasulullah (s.a.) : 

.!i_._, i;. ii 2 -~~~~.- j~;G 
,·,~ ~ . ~ ~ . / .. 

<<Ey kalbleri dondUrUcii, -beni kendi dinin iizere sabit kll.n diye dua 
ederdi. Sonra : uEy Rabb1m1z, bizi hidayetine erdlrdikten soma kalbleri
mizi sap1tma. Kat.mdan bize rahmet ver. ~uphesiz en c;ok bagi§layan 
Sen'sin Sen.» ayetini okurdu. 
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ibn Merduyeh, Muhammed i:bn Bekkar kanallyle... timmii Sele
me'den -ki bu, EsrnA bint Yezid'dir- rivayet ediyor ki; Rasulullah 
(s.a.) duA.larmda s1k s1k: «Ey kalbleri dondiiren, kalbimi kendi dinin 
iizre sabit kll.1> derdi. Ben: <<Ey Allah'm Rasulii kalbler de dondiiriiliir 
mii?)) dlye sordum. 0: <<Allah Ademogullarmda.n kimi yaratt1ysa kalbi 
Allah'm iki parmag1 arasmdad1r. Dilerse onu . diizeltir, dilerse kaydm
verir.)) buyurdular. Allah'tan, bize hidayet bah§ettikten sonra kalbleri
mizi haktan kaydlrmamas1, katmdan bize rahmet bah§etmesinl dile
riz. Elbette ki o ~ok bagi§layicldu. 

Aym hadisi ibn Cerir de Esed ibn Musa ve Miisenna kanaliyle 
rlvA.yet eder. Onun hadisinde fazlaca §U ifade vard1r : «Ben dedim ki : 
«Ey Allah'm Rasulii bana; kendim i~in dua edecegim bir duA. ogretmez 
mlsiniz?)) n!i:vet (ogretirim))) buyurdular: 

<~Ey Muhammed'in Rabbi olan Allah'1m, gilnahim1 bagi§la, kalbim
den ·kinleri gider, beni fitne .sap1khklarmdan kurtar.>> de, buyurdti.lar. 
Sonra ibn Merduyeh der ki: nBize Siileyman ibn Ahmed ... Hz. A.i§e'den 
rivayet etti ki o §Oyle deml§tlr: Rasulullah (s.a.) ~ok kerre: «Ey kalb
lerl dondurucU., kalbimi dinin iizre sabit klb diye dua buyururlardl. 
Ben: <<Ey Allah'm Rasulii, bu duay1 ne kadar ~ok yapiY.orsunuz)) de
dim. Buyurdular ki : <~Hi~bir kalb yok ki Allah'm parmaklanndan ikisi 
arasmda bulunmasm. Eger o kalbi dogrultmay1 dilerse dogrultur, kay
dirmayi dilerse kaydmverir. Allah Teill'nm: ((Rabb1rmz bizi hidayete 
erdlrdikten sonra kalblerimizi saptrrma: Katmdan bize blr rahmet ver. 
~uphesiz en ~ok bagi§laytci Sen.sin. Sen.11 · 

Hadis bu §ekliyle gariptir, ama ash Buhlri'de, MU.Slim'd~ ve diger 
hadis mecmualarmda -sonundaki ayet olmakSlZin- degi§ik tarikler
den rivA.yetle mevcuttur .. 

Ebu Davud, Nesei ve ibn Merduyeh, Ebu Abdurrahman kanaliyle ... 
Hz. Ai§e'den rivayet edlyor: Rasulullah (s.a.) gece uyandi~nda: «Al
lah'dan ba§ka ilah yok, O'nu tesbih · ederim. Allah'Im gti.nA.hlanmi ba
gi§lamam ve rahmetlni dilerlm. · Allah'Im .ilmiml artu, bana hidayet 
luttettikten sonra kalbiml. sapt1rma, bana katmdan bir rahmet ver, · 
muhakkak kl sen ~ok ba~§layicuun.» dlye duA ederdi. (Hadisin lafZl 
tbn Merduyeh'ln .rivlyetidir.) 

AbdU.rrezzak dlyor ki: Bana Ebu Abdullah ... Milik'ten haber verdi 
ki o §Oyle deml§ : Ebubekr S1ddik'in arkasmda ak§am namaz1 klld1m. 
Ebubekr ilk iki rek'atte timm'ti.l-Kur'an'I (Fatiha) ve K1sar-1 Mufas
sal surelerden ikisini okudu. 'O~iincU. rek'atte de -ona o kadar yakla§
mi§tlm kl elbisem elbiEesine degecekti.- FA.tiha'Yl ve AI..:i imrA.n sure
slndekl bu Ayeti okudutunu l§ittlm. 

Ebu 'Obeyd .der ki : Bana Ubade ibn Niiseyy haber verdi : Halifeligi 
s1rasmda Orner tbn Abdti.laziz'in yamndaydlm. Orner, Kays'a dedi ki : 
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«Ebu Abdullah'dan bana nasll haber vermi§tin?>> Orner dedi: «Bunu 
ondan i§ittikten beri hi~ terketmedim. Halbuki . ondan once ba§kaslm 
okuyordum.>> Birisi ona sordu : «Mii'minlerin emiri ondan once ne okur
dunuz?>> ihlas suresini okurdum dedi. 

Bu hadisi Velid ibn Miislim de .. . Ebu Ubeyd'den ayn1 §ekilde riva
yet etmi§tir. 

Ayn1 hadisi Velid ibn Miislim'in ... Sunabihi'den rivayeti ise §OY
ledir : <<Ebubekr S1ddik'in arkasmda ak§am namaz1 klld1m. ilk iki 
rek'atte cehren Fatiha ve bir klsa sure okudu. U~iincii rek'ate kalkmca 
ona yakla§tlm. 0 kadar ki elbisem elbisesine degdi. 0 , Al-i imran 
suresinin 8. ayetini okudu. 

(Onlar dualannda) REy Rabb1m1z, muhakkak ki, geleceginden §Up
he olmayan bir giinde insanlan toplayacak Sensin. f}iiphesiz ki Allah 
va'dinden donmez.)) derler. Ey Rabb1miz Sen mahh1katl Sana dondiik
leri giinde bir araya toplayacaksm. Sonra aralanm aYlracak, ihtilA.f et
tikleri konuda onlar hakkmda hiikiim vereceksin, diinyada i§ledikleri 
hay1r ya da kotiiliiklere gore, amellerine gore hepsinin cezllarm1 ve mii
k&.f!tlanm vereceksin. 

--..,..---- i Z A H I -----

Razi'ye Gore Muhkem ve Miite§abihin Mahiyeti 

insanlar; rnuhkem ve miite§abihin tefsiri konusunda pek ~ok §ekll
ler ortaya siirdiiler. Biz ise rnuhakkiklerin ekseriyetinin kabul ettigi 
ozetlenmi§ §ekli zikredecegiz ve miiteakiben de bu konudaki gorii§leri 
aktaracag1z. Bunun i~in diyoruz ki : Bir anlam i~in konulmu§ bulunan 
lafzui o anlamm dl§mda bir ba§ka anlama hamledilme ihtimali ya 
vard1r . veya yoktur. Eger bir laf1z; bir anlam i~in konulmu§Sa ve onun 
dl§Indaki anlamlara hamledilmesi ihtimali yoksa, buna nass ad1 verilir. 
Eger lafzm; koyuldugu anJamdan b8§ka anlamlara gelmesi ihtlmali 
varsa; bu takdirde iki anlamdan birine hamledilmesi ihtimlli digerin
den ya tercihe §ayan olur veya olmaz. Fakat her iki anlama birlikte ham
ledilmesi; e§lt nisbette olur. Eger bir latzm iki anlamdan birine ham
ledilrnesi ihtimali var ise ve bu ihtimal de tercihe §ayAn ise; tercih edene 
nisbetle de te'vil ad1 verilir. Eger bir lafzm iki anlama bidikte hanile
dilmesi e§it seviyede muhtemel ise; her iki anlama nisbetle bu laf1z, 
mii§terek laf1z, ikisinden; belirlenen birihe nisbetle de miicmel laf1z 
ad1m ahr. Yukarda anlattl~miz taksimden ortaya ~1k1yor ki; bir Iaf1z, 
ya nass olur, ya zA.hir olur, ya te'vil edilmi§ olur, ya mii§terek olur veya 
miicme_l olur. Nass ve zAhir tercih baktmmdan mii§terektirler. Ancak 
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nassm o lafzm . ba§ka anlama yorumlanmasmt onleyen tercih ozelligi 
vardtr. ZAhirin ise bOyle bir ozelligi yoktur. i§te bu §ekilde ortak olan 
lafza muhkem ad1 verilir. 

Mucmel ve te'vil edilmi§ laftz ise; bu lafzm o anlama delaletinin 
tercih edilmemi§ oldugunda m\i§terek demektir. Lafzm o anlama dela
leti her ne kadar tercih edilmemi§ ise de mercuh da degildir. Te'vil edi
len laftz ise; herne kadar tercih edilmemi§ ise de, mercuhtur. Ancak 
munferid deJile gore tercih edilmi§ degildir, bu derece ortak olan la
flzlara da m\ite§abih adl verilmi§tir. Qtinku her iki ktstmda da anla§tl
mamt§ olmak ozelligi mevcuddur. Biz buna neden mute§abih adt veril
digini ac;tklamt§tlk. §Oyle ki; bu adm verilmesinin sebebi; ya lafzm 
bilinmeyen anlama gelmesinin reddi, o anlamm zihinde kabulune ben
zer olmaktadu. Veya benzer §eklin yer ald1~ husi'ts bilinmeyen bir §e
kildedir. Binaenaleyh mute§abih lafzt; sebebin m\isebbebe ttlakmm 
bilinmedigi anlamlara kullamhr ki, muhkem ve mute§Abih konusunda 
soz\in ozu bundan ibarettir. Bundan sonra iyi bil kl; bir laftz iki anla
ma da blrlikte gelmesi baktmmdan e§it ozellige sahipse, burada zihin 
durur. Mesela ( sJ.} ) lafzt, hem adet gorme~ · , hem de adetten te
mizlenme anlamlarma gelir. Asll m\i§kil; bir lafzin esas konulU§U iti
bariyle; lki anlamdan birine daha kuvvetle, digerine daha az kuvvetle 
vaz'edilmi§ oldugu halde bilahere daha az kuvvetll olan anlamm kabul 
edilip, daha kuvvetll olan anlamm attlmas1d1r. ( . .. ) 

iyi bil ki; bu konu c;ok onemli bir konudur. Biz diyoruz ki mez
heplerden her biri, kendi mezhebine uygun olan ayetlerin muhkem ol
dugunu iddia etmektedir. Ve yine her mezheb muhalifinin .gor\i§\ine uy
gun olan ayetlerin ise mute§abih oldugunu soylemektedir. Sozgelimi 
Mu'tezile der ki : Allah TeAla'mn : «isteyen inansm, isteyen kufretsin)) 
kavll muhkemdir. Buna mukabil: «Alemlerin Rabbi olan Allah iste
medikc;e siz isteyemezsinlz.,; kavli ise mute§Abihtir. i§te burada mes'ele 
ters yuz edilmektedir. Oyleyse bu ~onuda kendisine ba§vurulacak bir 
kuralm bulunmast gerekir. Bu sebeple biz deriz ki: Bir lafzm iki anla
ma gelme ihtimali var ise ve birine gore o anlam tercih edilen anlam, 
digerine gore ise daha zaytf ihtimalle tercih ettirUmi§ anlam ise biz lafz1 
tercih edilene hamleder ve tercih ettirilmi§ olana hamletmezsek bu muh
kem bir ifadedir. Ama tercih edilmi§ olan anlama hamleder de tercih 
ettirici anlama hamletmezsek bu, mute§abih bir ifadedir. Biz deriz ki: 
Bir lafzm daha kuvvetli olan anlamdan daha az kuvvetli olan anlama 
tercih edilmesi ic;in aymc1 bir delilin bulunmast gerekir. Aymct delil; 
ya lafzi olur veya akli olur. Birinci kiStm hakkmda deriz ki : Bu husus, 
ancak her iki lafzi delil arasmda tearuz oldugu zaman gerc;ekle§ir. ikJ 
delil arasmda tearuz bulununca, iki delilden birinin zahirini terkedip, 
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digerinin zahirini gozoniinde bulundurmak aksin?cn .daha evla degil
dir. Ancak iki delilden biri; delaleti bak1mmdan kesin, digeri kesin de
gildir, denirse bu takdirde tercih ger~ekle§mi§ olur. Veya ikisinden her 
biri tercihe §ayan olsa da, birisi daha ~ok tercih edilmelidir denecek 
olursa bu takdirde de tercih elde edilmi§ olur. Ancak biz deriz ki; bi
rinci §lk batlld1r. <;iinkii lafzi deliller hi~bir zaman kesin olmaz. Nede
nine gelince; her lafzi delil, dilcilerin nakline dayahd1r. Sarf ve nahvin 
nakledili§ §ekline baghdlr. Lafzm ortak delaletinin mecazm, tahsisin 
ve izmann bulunmamasma aynca nakli ve akli deliller arasmda ~eli§
kinin bulunmamasma baghd1r. Bu sebeple o zanna dayahd1r. Zanna 
dayah bir delile baglanmak ise zannm kendisidir. Oyleyse lafzi deliller 
hi~bir zaman kesin olamaz. 

iklnci §lk ise; ((iki delilden biri digerinden daha kuvvetlidir. Her 
ne kadar ihtimal kaidesi her ikisine birlikte ait olsa da, biri digerinden 
daha kuvvetlidir.» demektir ki bu dogrudur. Ancak bu takdirde lafzi 
delilin zahirinden tercih edilen manaya gonderilmesi zanni olur. Bu 
gibi halde flkili mes'elelerde buna dayanmak caiz ise de, usul mes'ele
lerinde caiz degi1dir. Anlattlklanmlzdan ortaya ~1k1yor ki; lafzm daha 
kuvvetli olan anlammdan, daha az kuvvetli olan anlamma gonderil
mesi, kat'i mes'elelerde ancak kat'i delilin bulunmasi halinde caiz olur. 
9oyle ki: akll baklmmdan lafzm gO.sterdigi manamn muhal olmasm1 
kat'i delil ifade etmelidir. Biz daha once lafzm daha az kuvvetll olan 
anlamma hamlinin zahirine hamli miimkiin olmad1g1 zaman caiz ola
cagmt gormii§tiik. Bu takdirde te'vil durumu ortaya ~1kar. ~u halde 
lafzm daha kuvvetli olan anlammdan daha az kuvvetli olan anlamma 
kullamlmas1 ancak kuvvetli olan anlamm aklen muhal oldugunu goste
ren kesin akli deliller bulunmasi halinde miimkiindiir. Aynca boyle bir 
delil durumu sozkonusu olur ve miikellef de Allah Teala'mn maksadi
nm, lafzm zahirinin gosterdiginden farkh oldugunu anlarsa, bu gibi du
rumda daha az kuvvetli olan mana ile neyin kastedildiginin bilinme
sine gerek kalmaz. <;iinkii bu takdirde tercih ancak bir mecaza kar§Ihk 
bir mecazm tercihi veya bir te'vilin diger te'vile tercihi §eklinde olur 
ki bu tercih ancak lafzi delillerde miimkiin olabilir. Daha once de ifade 
ettigimiz gibi, lafzi deliller zanna dayamr. · Ozellikl,e daha az kuvvetli 
olan bir tercihin daha az kuvvetli olan ba§ka bir tercih i9in kullamlmak 
iizere delil getirilmesi zanna dayahd1r ve ~ok zay1ftlr. Biitlin bunlar t;ok 
zay1f zanna dayamld1gmm gostergesidir ki bu gibi delillerle kat'i mes'
elelerden vazge~mek imkans1zd1r. Ancak kat 'i delillerin ifadesiyle Iatzm 
zahire hamlinin imkans1z oldugu kesinkes anla§Illrsa bu ara§tlrmaya 
gore te'vilin belirlenmesi konusuna girmek caiz olmaz. Bizim bU konuda 
vard1g1m1z netice budur. Allah en dogru yolu ve hidayeti gasterendir. 
(Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, VII, 168 - 170). 
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Dordiincii mes'ele: Kur'an-1 Kerim'in bir k1smmm muhkem, bir 
k1smmm mute§abih olm~unun sebepleri ve faydalan konusundad1r. iyi 
bil ki; baz1 mUlhidler, Kur'an'a hakaret ederek mute§abih bolumlerin 
bulunmasm1 eksiklik sayarlar ve derler kl; siz halkm sorumluluklarmm 
k1yamete kadar Kur'an'a dayanmas1 gerektiginl soyluyorsunuz. Hal
buki biz Kur'an'da her mezheb sahibinin kendi gorti§tine dayand1rd1g1 
bOltimlerin bulundugunu goruyoruz. Sozgelimi cebri gorti§tin sahipleri 
cebirle ilgili ayetlere sanbyorlar. ( ... ) Kaderiyye mensuplan cebriyenin 
gorti§tintin ktiftir oldugunu soyluyorlar. ( ... ) Sonra her biri kendi mez
hebine uyan ayetlerin muhkem oldugunu, kar§ISmdakilerin gorti§le
rinin dayandlgl ayetlerin ise mute§abih oldugunu soyluyorlar. <;ogun- ' 
lukla bu gorti§lerden birinin digerine tercihi . husU.Sunda ~ok zayt! de
liller ve ~ok kapah nedenlerden ba§ka hi~bir esas bulunmuyor. Oyleyse 
k1yamete kadar butun dinlerin ba§vuracag1 kitap olarak gelen Kur'an-1 
Hakim'e bu ozellik nas1l yara§u? Yaratlc1 onu bu mute§Abih ayetler
den armd1rarak apa~1k ifade etmi§ olsaydt, maksadm elde edilmesine 
daha uygun dti§mez miydi? 

iyi bil ki; bilginler Kur'an'da mute§Abih ayetlerin bulunmasmdaki 
faydalan bir~ok yond en ele · ahrlar : 

Birincisi; mute§abih ayetler bulundugu surece hakikata ula§mak 
daha zordur. Zorlugun fazlallg1 da sevabm fazlahgm1 gerektirir. Nite
kim Allah Teala : «Yoksa siz Allah aramzdan cihad edenlerle sabre
denleri belirlemeden cennete girivereceginizi mi sand1mz?>> buyuruyor. 

· ikincisi ; eger Kur'an btittintiyle muhkem olsayd1, sadece bir tek 
mezhebe uygun dti§erdi. Bunun a~tk olmast da diger gorti§lerin hepsinin 
ibtalini gerektirirdi. Bu ise gorti§ sahiplerinin kabul ve dikkat etmek
tert ka~md1klan husustur. Kur'an'dan yararlanmak; ancak onun muh
~em ve mute§abih bOlumler ihtiva etmesiyle mumktindur. Boylece her 
mezheb mensubu kendi gorti§tinti takviye edecek htiktimler bulmak is
ter. Ve kendi soylediklerini tercih ettirecek esaslar arar. Boylece butun 
gorti§ sahipleri Kur'an'a ba§vurur ve her mezheb onu dti§tinup kavra
mak i~in ~aba sarfeder. Onlar bu derece ~aba sarfedince muhkemler 
mute§abihleri a~tklaytcl nitelik kazamrlar. Ve ooylece bA.ttl mensublan 
babldan kurtulup hakka ererler. .. 

U~uncusu; Kur'an-1 Kerim muhkem ve mute§Abih ayetler ihtiva 
ettiginden dolayt, onu tedkik edenler, ak1l deliline ba§vurmak geregini 
duyarlar. Boylece taklid karanhgmdan kurtulur, delil ve belgelerle a~tk
lamamn aydmllgma kavu§urlar. Eger Kur'an'm hepsi muhkem olsayd1, 
bu takdirde akli delillere · sanlmak ·geregi kalmazdt. Bu da; bilgisizlik 
ve taklidin surekliligine neden olurdu. 

DOrdunctisu; Kur'an-1 Kerim muhkem ve mute§A.bihleri ihtiva et
tigi i~i!l insanlar te'vil yollanm ara§tlrma geregini duymu§lar, gorti§-
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lerin birbirine tercih edilmesinin nedenlerini bulmul}lardir. Bu da gra
mer gibi dil ve f1k1h usuH.i bilimlerinin elde edilmesini gerektirmi§tir. 
Eger boyle bir §ey olmasayd1, insanlar bir~ok bilimleri elde etmeye ge
rek duymazlardl. i§te bu mute§Abih ayetlerin geli§i bu gibi bir ~ok fay
dalara vesile olmu§tur. 

Be§incisi; bu, bu konudaki en gti~lti nedendir. Kur'an-1 Kerim bi
lumum avam ve havass'a yoneltilmi§, ~agnJI ihtiva eden bir kitaptu. 
Avamm tabiat1 ise genellikle ger~ekleri zor kavrar. Sozgelimi cismi ol
mayan, bir yere yerle§memi§ olan ve elle gasterilemeyen bir mevcudun 
varhgm1 duyan avamdan birisi, bunun yokluk oldugunu zanneder ve 
ilk hamlede boyle bir §ey olamayacagm1 soyleyerek imkans1zh~m bil
dirir. Oyleyse en uygunu avamm tasavvur ettigi ve zihnine uygun gelen 
baz1 laf1zlarla onlara hitab edip ger~egi gastermek ve apa~1k hakikate 
delalet eden hususlan boylece zikretmektir. i§te ilk once onlarm muha
tab olduklan klSlffi mtite§abih ayetler klSffildlr. ikinci klSlffi ise: -ne
ticeyi kendilerine a~1klayan k1s1m budur- muhkem olan klSimlardir. 
Bu konuda bizim akhm1za gelenler bunlardan iba.rettir. Allah ne kas
tettigini en iyi bilendir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, VII, 171-172) 

Hazin'in Muhkem ve Miite§abihi Degerlendirmesi 

Bu konuda Hazin de §Oyle der : 
Denilirse ki Kur'an dini a~1klamak ve kullar1 dogru yola ir§ad edip 

hidayete goturmek i~in indirilmi§tir. DolaJisiyla bOyle bir eserde mute
§abihlerin bulunmasmm ne faydas1 vard1r? Hepsi muhkem olamaz 
m1yd1? 

Derim ki; bilginler bu soruya birka~ ~e§it cevap vermi§lerdlr: Bi
rincisi; Kur'an arap dili ve ara~a lafizlarla arab soz dizimine gore in
dirilmi§tir. Ara~a ifade ise iki k1Simd1r. Bir kism1 ozet olarak veciz 
ifadelerdir. Veciz ifade; duyamn ba§ka bir a:nlama hamletmesi ihtimali 
olmayan ifadedir. Veciz ifadeyi anlamak, maksadln a~1klanmasi ve pe
ki§tirilmesi i~in uzunca soze hacet yoktur. ikinci tur saz ise mecaz, ki
naye, i§aret, telmihlerle mananm bir klsrmnm kapah olarak ifade edil
digi ooltimdur. Araplarca begenilen ve sozlerinde bedi olarak · tasvir edi
len kls1m budur. Bunun i~in Allah Teala Kur'an'1 her iki §Ikka gore 
indirmi§tir. Onlarm Kur'an gibi bir kitab1 getirmekten aciz olmalar1 
kesinle§Sin diye bu yolu tercih etmi§tir. Sanki Hak Teala onlara §Oyle 
demi§tir: Siz bu iki §Iktan istediginizi se~erek Kur'an-1 Kerim'e kar§l 
koyun. Eger Kur'an'm hepsi vaz1h ve muhkem olarak indirilmi§ olsay
di; onlar diyebilirlerdi ki; bir k1sm1 bizim i~in pek begenilir olan ttirden 
indirilmeli degil miydi? 

ikincisi; Allah Teala mtite§Abihleri btiytik bir faydaya gore inzal 
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buyurmu§tur. ~yle ki; ilim ve nazar ehli mute§Abihi muhkeme' don
durecek ic;in ugra§mahdtrlar, ancak ooylece dii§iinceleri derinligine ge
ni§ler. Mute§abihlerin m!nasm1 ara§tirmak ic;in biitiin ihtim!mlanm 
sarfetmelidirler. ibadetlerinden polayt sev!ba nail olmahd1rlar. ~ayet 
Kur'an'm tiimii muhkem olsayd1, bilen ve bilmeyen onu anlamada e§it 
olsaydt; bilen bilmeyenden iisttin kabul edilmez, dii§iince oliir, zihin 
duraklard1. Kapah olmas1, dii§tinme ihtiyacm1 ortaya c;Ikar1r, anlam 
c;1karma zaruretini belirtir. Nitekim zenginlik kmarurken; o ahmakhk 
getirlr, fakirlik oviiliirken de zeka getirir denilrni§tir. KezA !akirli~in 

hileyi doguracag1 c;iinkii muhtac; olamn hileye bal}vuraca~l soylenmil}tir. 

Uc;uncu cevab; her ilim erbab1 kendi ilimlerinde ogrencilerin zi
hinlerini tecriibe etmek ve cevablarmdan dii§iince tarzlanru anlaya
bilmek ic;in gizli kapah problemler ve derin anlamlar serdederler. Qiinkti 
ogrenci kapall anlamlan c;tkarma giiciine sahip olursa; ac;1k olanlann 
anlammt kavrama giiciine da:ha c;ok sahip olur. Bu husus bilginler ta
rafmdan begenildigine gore; Allah Teala'nm indirmi§ oldugu miite§!bih 
ayetlerin de bu §ekilde anial}llrnasl caizdir. 

DOrdiinciisii; Allah Teala miite§abih ayetleri kitab-1 keriminde mii'
min kullarma haber vererek indirrnil}tir. Bununla mii'min o ayetlerin 
oniinde durup, onun bilgisini gerc;ek bllgi sahibine dondiiriir ve boylece 
Allah'1 ta'zim ederek sevaba nail olur. Miinaf1k da onunla §Upheye d\1-
§er ve bOylece bat1la gider. Neticede cezaya miistehak olur. Tlpkl :lsrl
ilogullarmm 1rmakla denenmesi gibi. Murad1m en iyi bllen · §Upheslz 
ki Allah'tir. (Alaaddin Ali el-Hlzin, LubAb et-Te'vil, I, 459, 460) 

l}iger Miifessirlerin Gorii~ii 

Bu konuda ~li miifessirlerden Tabressi de §Oyle der : Muhkem !yet
ten kasdedllen; delile gerek duymadan billnen bOlumdiir. A.yetln mak
sadl c;ok ac;1k oldugu ic;in, neyin kastedildi~ini gO.steren bir delile gerek 
yoktur. Sozgelimi Allah Teala'mn ((Allah lnsanlara hic;bir §ekilde zul
metmez, bir zerre miktarmca zulmetmez)) gibl kavilleridir. Burada ne
yin kastedildigini bilmek ic;in bir delile gerek yoktur. 

Miite§abih ise ; ayetin zahirinden, neyi kastetti~inin ancak maksA
dl gO.steren bir karlne ile bilinebildi~i lyetlerdir. Qtinkii konu kapa
hdlr. Sozgelimi Allah Tef-\la'nm, ocAllah bir bilgiye gore onu sap1ttl.» 
kavli gibi. Qunkii bu kavil, t~ S:lnliri onlan sap1tt1.11 kavlinden !arkhdu. 
Zira Samiri'nin sap1tmas1 Girkindir. Allah'm sap1tmas1 ise giizeldir. i§
te MiicAhid'in; muhkem manas1 birbirine benzemeyen lyetlerdir. Mute
§S,bih ise manasi birbirine benzeyen ayetlerdir, soziiniin anlaml budur. 
(Ebu Ali el-Tabressi Mecma'iil-Bey!n, II, 409) 
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AlU.Si de der ki : 
Bunu iyice bildikten .sonra; .1!1~1 ) veya ( 1)_,;....1)1 ) kelimesi 

uzerinde durmamn caiz oldugunu anlarsm. Baz1 tahkik imamlan de
diler ki; eger mute§abih ile yaratlklann elde edemeyecekleri hususlar 
kastedilmi§Se, dogrusu ( .111~1 ) kelimesi uzerinde durmaktlr. §ayet 
mute§abih ile; vaz1h olmayan mucmel ve benzeri konularm kastedildigi 
kabul ediJirse dogrusu, bu kelimenin uzerinde durmaytp atfetmektir. · 
Ancak durmak da caizdir. Qunku Allah'dan ba§ka kimse bunlann hep
sini veya derinligini bilmez. Fakat mute§abih; zahirin kastedilmemi§ 
oldugu ve maksadm belirlenmesine mutedair naklin ve aklm kesin ola
rak delalet ettigi delil bulunmayan husU.S diye tefsir edilirse; bu ko
nuda iki gord§ va:rd1r. Bir k1sm1 bu konulara dalmamn ve dogruya yO
nelik bic;imde mUte~~bihleri te'vil etmenin caiz oldugunu kabul ederler. 
Bunlara gore ( Jtl~l ) kelimesi uzerinde durmak ve durmamak caiz
dir. Bir k1sm1 ise mute§abihata dalrnay1 yasaklar ve te'vilinin imkanstz 
oldugunu soylerler ki; bunlara gore ( .111~1 ) kelimesinin uzerinde 
durmak vacibdir. Hanefi onderlerinden burada durmayt gerekli bulan
lar kendilerine bu tercihlerlnin nedenini soranlara birkac; §ekilde cevab 
verrni§lerdir : Birincisi; bu ayetle sap1klara mukabil d~rin bilgi sahibi 
olanlarm durumunun ac;1klanrnas1 kastedilmi§tir. Ancak derin bilgi sa
hiplerine a§m derecede itina gosterilmi§ ve .sap1klarla lafzen dahi olsa 
beraberlige yolac;acak bir ifade kullamlrnami§tlr. Genellikle bu gibi hal
lerde kar§Itlar aym derecede ifadelerle zikredilir ki, burada derin bilgi 
sahipleriyle, sap1klar e§it derecede zikredilmekten kac;Imlmt§tlr. Buna 
yakm bir ifade Allah Teala'mn §U kavlidir : <<Allah iman edenlerin dos
tudur. Onlan karanhklardan aydmhga pkanr. Kufredenlerin dostlan 
ise Tagut'tur.>> Burada iman edenlere rnukabil kufredenler sozkonusu 
edilirken; «Tagut ise kufredenlerin dostlandlr>> denmedigi gibi, iman 
edenlerin dostlan da Allah Teala'd1r denmiyor. Maksad Allah Teala'nm 
§arum sayg1yla anmak ve bu arada mu'minlerin durumuna da itina g6s
termektir. 

ikincisi; derler ki: Mute§!bihlerin te'vili konusunda derin bilgi 
sahiplerinin son derece eksik olduklan belirtilmektedir. Binaenaleyh 
onlar Allah Teala'nm ifade ettigi gibi, bu konuyu bilmediklerine ve 
sadece inand1k demekle yetindiklerine gore, · digerlerinin konuya dal
mamalan daha evlad1r. 6yleyse miite§abihlerin te'vilini Allah'dan ba§ka 
bilen bulunmamaktad1r. ( . .'.) (Alusi, Ruh el-Meani, III, 85, 86) 

Bu ·gOrii§e yakm bir gorii§ de bizim suti efendilerimizin c;ogunun 
ac;tkladtklan gorii§tiir. Onlar derler ki: Miite§abih ayetlerde delalet 
ettigi tenzil niteliklerini kabul etmekle beraber, onlan zahirlerine gore 
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yurutmek icab eder. Nitekim Allah Teala ((O'nun gibi hic;bir §ey yok
tur.>> buyurmaktadlr. Oyle ki hakkm yiice varhgJ.m hic;bir varhk simr
layamaz. tsterse varhklardan dilediginde tecelli etsin. c;unkii 0, mut~ 
lak manada kemal sahibidir. 0, mutlak kaydmm da di§Indadir. f}iiphesiz 
ki miite§abihleri zahirine hamledip, Allah'I yiice zat1ila uygun dii§en 
tenzil niteliklerine de riayet etmek aklm durumunun otesinde bir du
rumdur. Buras1 oyle bir denizdir ki ancak nafile ibadetlerle ilahi ya
kmhgm mutluluguna erenler o denizde yuzebllirler. (AIUsi, Ruh el
Meani, III, 88) 

Dogrusu, Allah insan bedenini bir §ehir gibi yaratmi§tlr. Bu §ehrin 
dort miinferid tabiat1 vard1r. Sonra bu dort tabiat1 birle§tirmi§ ve bun
dan dort birle§ik direk halketmi§tir. Sonra onlardan dort kan§Im mey
dana getirerek dokuz cevheri siralami§tlr. Bu cevherlerin birbiriyle ka
ri§IIDl neticesinde 248 kuc;iik direge dayah on katll bir bina yapmi§ ve 
bu binaya yediyiizelli ip germi§tir. Bu §ehirde 12 cevher deposu yapmi§ 
ve her depoya 360 gec;it koymu§tur. f}ehir, 390 kanalla umaklara bag
lanmi§ ve surunun uzerinde 12 gec;it halketmi§tir. Bu gec;itlerin 5 bek
c;isi vard1r. Ve bekc;ileri de iki diregin iizerine kondurmu§tur. Boylece 
12' c;e§it birim halketmi§tir. Tabiatlar, direkler, kari§Imlar, cevherler, 
katlar, kiic;iik siitunlar, ipler, deJ}olar, gec;itler, Irmaklar, kapllar, bekc;i
ler ve iki siitun. 

Bu 13 tiir §oyledir : 
· 1 - Dort tabiat, ISI, soguk, nem ve kuruluktur. 
2 - Eski fizikc;ilere gore, dort rukun vard1r. Bu da ate§, hava, su 

ve topraktlr. Ama giiniimiizde ilim bunur. saytsi 75 olan (1921'lerde bu 
gun bu rakam degi§ml§tir) elementler birle§lminden ibaret saymakta
dir. Ne var ki ilmin vard1gJ. sonuc; hep aym olmu§tur. Qiinkii eski ve 
yeni bllginler biitiin elementleri bir tek eslsa dondiirmektedirler ki bu 
da heyala veya bir ba§ka deyimle rengi ve agJ.rhgi olmayan, sadece var
saytm olarak kabul edilen maddedir. 

3 - Dort kan§Im ise; safra, kan, balgam ve sevdAd1r. (Eskiler in..: . 
sanda mevcud olan bu kan§lmlarm onun yaplSim etklledigini soyler
lerdi.) Sonrakiler daha ba§ka §eyler eklediler. Biz burada detayla ac;Ik
lama degil, ozet vermek durumunda oldugumuz ic;in konuyu daha fazla 
~nlatm1yoruz. Qiinku konu doktorlan ilgllendirir. Biz ise genel konulan 
i§Aret durumundaytz. · 

4 - Dokuz cevher §Unlardir : Kemlk, beyin, slnir, damar, kan, ~t. 
d~ri, t.lmak, sa~. 

5 - On tabaka §Unlardlr : Ba§, boyun, gogiis, kann, karm bo§lugu, 
etek, uyluk kemigi, bald1r, bacak ve ayaktu. 

6 - Direkler lklyiizklrksekiz tane olup; kemiklerdir. 
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7 -- ipler 750 . tane ~lup kemikleri baglayan kaslardir. 
8 - 11 depo ise beyin, geniz, ciger, kalb, karaciger, dalak ve safra 

kesesi, mide, bag1rsaklar, meme ve bobreklerdir. 
9 - Gec;it ve yollar ise 360 c;e§it olan degi§ik damarlardir. 
10 - Irmaklar ise 390 tane olan toplar damarlardu. 
11 - 12 kap1 ise goz, kulak, burun, a~z, meme, gobekten ibaret 

olup bir k1sm1 c;ifterdir. 
12 - Bekc;iler ise koklama, gorme, duyma, tatma ve dokunma du

yularmdan ibaret olan be§ duyumuzdur. 
13 -- 2 direk ise ayaklard1r. 
Bunlan saymaktan maksad, bedendeki organlar1 kLsaca ozetlemek

tir. Detaya. dalmak ise c;ok geni§ yer ahr. Biz bundan sadece duyma ve 
gorme duyulanyla yetinelim ki bunlar otekiler ic;in yeterince ornek 
olsun. 

Be§inci incelik; Duyma ve !§itme Organlarmdaki inceliktir. 
Nas1I da.ha. once kiic;iiciik bedeni ve gizli diinyas1 ic;erisinde oriim

cek senin zihnini hayretten hayrete dii§iirdiiyse, ve yine feza bo§lugun
da yiizen gok cisimleri, gozle fark edilemeyecek kadar geni§ alanda ya
yllmi§ olan yildizlar seni deh§ete dii§iirmii§se ve hayret vericilik baki
mmdan biiyiik alemle kiic;iik alem arasmda hic;bir fark yoksa; aym §e
kilde goriiyorsun ki; duyma vasitasi olan kulak da terkibindeki harika
lar, detaylarmdaki fazlahklar, e§Siz diizeni ve nizammdaki ince harika
larla biiyiik alemden hie; de az hayret verici degildir. !yi dii§iin, bak; 
§U anda iki §ehir Ve bir deniz kar§ISindasm. !lk§ehir sakinlerden yoksun
dur. YapiSI kavisli, suru daire bic;imindedir. Bu §ehirde yenen ve esen 
sadece riizgard1r. Sonra bu §ehre akm akm ~lc;iler gelir ve her biri de
gi§ik k1yafetler giyer. Ve bu elc;iler o 1rmagm arkasmda, yiice ko§kiinde 
oturan muazzam hiikiimdara ul8.§mak isterler. Bu §ehrin,otesinde ikinci 
bir §ehir daha bulunmaktadlr. Orada iic; tane posta merkezi var. Ve 
di§ardan gelen mektuplan birbirine ula§tmrlar. Bu §ehrin otesinde bir 
umak var ve o, onceki ikisinden daha onemlidir. Eger 1rmag1 gorsen 
hayretten hayrete dii§ersin. Orada dalgalan birbirine vuran kocaman 
bir 1rmak goriirsiin. Bu umak diger 1rmaklar gibi belirli bir istikamette 
akmaz. Aksine iic; bogum halinde, ic;ic;edir. KISaca bu nehrin girinti-c;I
kmtilari pek c;oktur. Ve diizgiin aki§I yoktur. Bu nehrin suyunda pek 
c;ok telgraf makinalan goriirsiin. Burguya benzeyen tarafmda 3.000 
telgraf ahciSmm bulundugunu ve denizin klyismda daha ba§ka telgraf 
hatlari oldugunu goriirsiin. Denizin otesinde bir kral ve onun yanmda 
posta memurlan var; kiyida bulunan telgraf cihaziyla denizde bulunan 
tellerle etrAfa haber yollarlar. ilk §ehre gel~n elc;ilerin ikinci §ehirdeki 
ilk istasyona, ikinci §ehirden iic;iinciisiine haberler verdiklEirini, sonra 
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otedeki denize deniz a§m yerlere 3.000 tel 3.000 hatla bilgi ula§tlrdlk· 
lanm goriirsiin. Denizi a§an haberler koruyucu ta§ kiireler vas1tas1yla 
ge~irllir ve etrafa yay1lan el~iler bu haberleri alarak diger iilke hii
kiimdarlan hakkmda bilgi sahibi olurlar. i§te bu anlattlg1m size kendi 
kulagm1zd1r. 

ilk §ehir ses dalgalanm toplayan kulak kep~esinden ve dl§ duyu 
alamndan ibaret olan dl§ kulakt1r. Dl§ kulak kep~esine ~arpan dalga
lan orta kulaga ula§tlnr. 0 kulaga gelen akm akm haberler ise alfabe
nin harfleri ve bunlarm bile§imi olan kelimeler, §arkl sesleri ve i§itilen 
diger §eylerdir. Bunlann haddi hesab1 yoktur. ikinci §ehir ise orta ku
laktlr. Orta kulak dl§ kulakla i~ kulak arasmda yer allr. Dl§ kulaktan 
orta kulak zanyla aynhr. tic; posta merkezine gelince; bunlar ic;inde bu
lunan tic; kemiktir ki ~ok ince bir yap1ya sahip olan bu kemikler birbi
rine baglamrlar. ( .. . ) 

Biiyiik denize gelince; bu i~ kulak denilen k1s1mdu·. Veya ~oldiir. 

Buras1 ozel olarak duyma orgamd1r. ic;inde pek c;ok girinti-c;1kmt1 ol
dugu ic;in ona c;ol ad1 verilmi§tir. Bunun ic;inde c;ok ince elastiki klllar
dan olmjan iplikler ve §effat maddeler vard1r. Ayz:1ca korti ad1 verilen 
3.000 kii~iik cihaz vard1r. Korti cihaz1 ad1 gec;en telgraf verici cihazidir. 
Dl§ kulaga bir ses c;arptlgmda · bu dalgalar orta kulaga ula§tmhr. Orta 
kulak zarmm iizerine gelen ses dalgaciklan orta kulaktaki ors ve iizengi 
kemiklerini harekete gec;irir. Boylece ses ortadaki akl§kan maddeye ile
tilir. Korti cihaz1 tarafmdan birdenbire yakalanan sesler, beyne gotiirii
liir. Bu ~ubuk bi~iminde olan korti cihazmm her bir boliimii ayn bir 
sesi ahr. Dogrusu pek ~ok ses duyulmaktadlr. Hayvan, agac; ve ta§ gibi. 
Bu sesler korti cihaz1 tarafmdan miinasib olan hatta sevkedilmek iizere 
dag1tlhrlar. Ve sanki bu 3.000 ses ahc1 kilciklar; muhtelif sesleri ayl
ran ayra~lar gibidir. Sonra bu sesler kilciklar vas1tas1yla telgraf hatla
nyla ge~mi§ oldugunuz kanallara ula§tmhr ve buradan duyma sinirleri 
uzamr. Bu sinirler beyne kadar uzar. Kendilerine ula§ml§ olan sesleri 
bu hiikiimdara benzetmi§tik. i§te kulagm durumu. Miimkiin oldugunca 
sana a~1klamaya c;ah§tlk. Eger ilmi inceleme imkanm yoksa bu sana 
yeter. ~iiphesiz ki Allah yarat1cllarm en yiicesidir. ( ... ) (Tantavi Cev
heri, Tefsir el-Cevahir, II, 27, 29) 

· - --oOo---

• .-'!" ; ~. , ...... I J I- ' ' / 

•-' ~ \"'~,..»\-"' .. :,.'.:"t··\""o'l.('\'J'."""'.' ... J'""\J/.c < :"1\:'\ 
~ .. ~~ .. "' iJ; \ ,:).J.J '.JJr-:.r~~· J..r' U}.l ~ ... 
.. , "'. .... lo • • • CD .... , F"'\''f"' ... .-;:('_(''--;...-: , .......... / :-,...-..- 1,.-1, f/..-_... • 'I"' J """' 
4~~~~\1..~~:~.==..!-:-'~~ .. f\J~y~~'~ .. ~ ~- ~'lj\,:).JJ 

.... ~ ...- • J / )' ,.l. '' 
~~--~\~~4i\~ : .... ~J~ 

I "' "' 

Al-i 

All 
klt 

ler: 
giiJ 
vol 

yor.' 
koti 

verr. 
yun 
bun 
canl 

Az 1 
(Al
rini 
pey~ 

onla 
lar, 
keriJ 
hesi 

anni 
lulla 
Orne 
dula 
~evr 

blr 
Kur' 

_cekl1 
sulii 
sup 
verd 



Al-i hnran, 10-11) HADfSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSIRt 1185 

10 - Dogrusu kii.fredenlerin · mallan ve yocuklan 
Allah'a kar~1 onlara bir ~ey saglamaz. Ve onlar ate~in ya
kitldrrlar. 

11 - T1pk1 Firavun hanedan1n1n ve onlardan onceki
lerin yaptig1 gibi. Onlar ayetlerimi'zi yalanladllar da Allah 
gii.nahlanndan dolay1 onlan yaka.laytverdi. Allah azab1 
yOk ~iddetli olandrr. 

Kafirlerin Mali Giicii 

Allah Tea.la kafirlerin cehennemin yak1t1 olduklanm haber veri
yor.cO giin zalimlerin mazeretleri fayda vermez. Lanet onlarm, yurdun 
kotiisii de onlarmdtr.-.(Gafir, 52). 

Onlara diinyada iken verilen mallar ve <;ocuklar kendilerine fayda 
vermeyecek, onlan yakiCI azabdan kurtaramtyacak. Cenab-1 Hak bu
yuruyor ki : ((Onlarm maHan ve <;ocuklan seni imrendirmesin. Allah 
bunlarla ancak onlara diinyada azab etmeyi ve kafir olduklan halde 
canlarmm zorla <;1kmasm1 diler.» (Tevbe, 85) . 

Kiifredenlerin diyar diyar gezip dola§malan sakm seni aldatmasm. 
Az bir gec;im sonra varacaklan yer cehennemdir. 0 ne kotii yataktlr. 
(Al-i imran, 196- 197). Burada da §Oyle buyuruyor : << (Allah'm ayetle
rini ve peygamberini) yalanlayanlar, (kitabma muhalefet edenler. Onun 
peygamberlerine gonderdigi vahyden faydalanmayanlar var ya i§te) 
onlarm mallan ve <;ocuklan Allah'a kar§I onlara bir §ey saglamaz, on
lar, cehennemin yakitldtrlar,>> yani odunlardtr. Nitekim ba§ka bir ayet-i 
kerime'de de §oyle buyurur : Siz ve Allah'tan ba§ka tapttklanmz §iip
hesiz ki cEhennem odunusunuz. (Enbiya, 98). 

ibn Ebu Hatim diyor : Bize babam ... Ummii'l-Fadl (ibn Abbas'm 
annesi) dan nakletti ki 0 §oyle dedi : Biz Mekke'de idik. Bir gece Rasu
lullah (s.a.) kalktl ve tic; defa: (lEy Allah'tm teblig ettim mi?» buyurdu. 
Orner kalktl ve ((Evet» dedi. Sabah olunca Rasul-i Ekrem §Oyle buyur
dular: ((islam mutlaka galib olacak ve kiifiir geldigi yere gerisin geri 
<;evrilecek, sizler islam'l denizlere ta§lyacaksmiz. tnsanlarm iizerine oyle 
bir giin gelecek ki insanlar Kur'an't ogrenip okuyacaklar ve : ((Biz 
Kur'an'I okuduk ve anladtk, bizden daha haytrll olan var mt?» diye-

. cekler. Bir bakm hele onlarda hayrm zerresi var mt?>> (lEy Allah'm Ra
sulii onlar kimlerdlr?» sorusuna : ((Onlar da sizden, sizin dininize men
sup olan ahfadtmzdtr ve l§te onlar cehennemin yaktbdtrlar.u cevabm1 
verdi. 

Tefstr, C, III- F . 75 
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Hadisi ibn Merduyeh de Yezid ibn Abdullah ibn el-Had kanaliy
le .. . timmii'l-Fadl'dan rivayet etmi§tir. Onun rivayetine gore, Rasulul
lah (s.a.) Mekke'de iken bir gece kalkarak ii~ kerre : c<Teblig ettim mi?» 
buyurdular. Hz. Omer ~ok yufka yiirekliydi. Kalkt1 ve «Allah i~in evet, 
ugra§tm, nasihat ettin, sabret.» dedi. Rasulullah (s.a.) : «Iman galib 
gelecek ve kiifiir yerlerine geri ~evriiecek. insanlar islam'1 denizlere 
ta§Iyacaklar: insanlar iizerine oyle bir zaman gelecek ki Kur'an'1 okuyup 
ogrenecekler, ogretecekler ve : «Okuduk, anlad1k, bizden daha hay1rl~ 
klmdir?» diyecekler. Onlarda hic;bir hay1r yoktur.>> buyurdular. «Ey 
Allah'm Rastilii, kim onlar?>> diye soruldugunda. c<Onlar sizdendir ve 
onlar ate§in yakltldlrlar)) buyurdular. 

ibn Merduyeh bu hadisi Musa ibn Ubeyd kanaliyle ... Abbas ibn 
Abdtilmutt.alib'den rivayet etmi§tir. Allah Teala ccT1pk1 Firavun hane
danmm gidi§i gibi.>> buyuruyor. Buradaki «de'b» (gidi§) kelimesi ibn 
Abbas, ikrime, Miicahid, Ebu Malik, Dahhak ve daha ba§kalan tara
fmdan i§, amel §eklinde ac;Iklanml§tlr. Bunlar arasmda Firavun hane
danmm stinneti ve i§i, Firavun hanedammn benzeri gibi a~1klamada bu
lunanlar vard1r ki izahlar birbirine yakmd1r. 

( ....... ....... ....... ... ) 
Ayetin manas1 ise ~oylectir: 
Nas1l, Firavun hanedam ve ondan sonra Allah'm gonderdigi pey

gamberlerin getirdigi ayetleri ve hticcetleri inkar edenlere mallan ve 
c;ocuklan fayda vermeyip helak oldular, azaba c;arptmldllarsa, kllfirlere 
de mallarr ve c;ocuklan fayda vermeyecek ve helak olup azaba c;arptl
nlacaklardir. 

Allah Teala : ((Allah'm azab1 c;ok §iddetlidir.» buyuruyor. Yakala
masl §iddetli, azab1 yak1c1d1r. Hie; kimse O'ndan kurtulamaz, O'nu higbir 

.§ey ge~emez. 0 diledigini yapar, her §eye galibtir, her §ey O'na boyun 
eger. O'ndan ba§ka ilah yok, O'ndan ba§ka -Rabb da. 
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13 - K~1l~an iki toplulugun dururnlannda s1z1n 
ic;in ibret vardtr : Biri Allah yolunda dogu~uyordu. Digeri 
ise kafirdi. Onlar, obiirlerinin kendilerinin iki katl olduk
lanni gozleriyle goriiyorlardL Allah, diledigini yardtnuyla 
destekler. Gorebilenler ic;in bunda ibret vardlr. 

Allah Teala buyuruyor ki : 

«Ey Muhammed kafirlere de ki: «Siz (diinyada) mutlaka yeni
lecek, (k1yamet giiniinde de) toplarup cehenneme siiriikleneceksiniz. 
Oras1 ne kotii do§ektir.,, 

As1m ibn Orner ibn Katade'den rivayetle Muhammed ibn · ishak 
§6yle nakleder : Rasulullah Bedr'de elde ettiklerini edip te Medine'ye 
dondiigiinde yahudileri Beni Kaynuka pazannda toplad1 ve: «Ey yahu
di toplulugu! Allah Kurey§'in ba§ma getirdigini sizin ba§1mza da ge
tirmeden miisliiman olunuz.,, buyurdu. Onlar da: ((Ey Muhammed, Ku
rey§'ten bir grup insam oldiirmen seni gururland1rmasm. Onlar harbet
meyi bilmeyen tecriibesiz kimselerdi. Vallahi, bizimle harbetseydin bi
zim nas1l insanlar oldugumuzu anlardm. Bizim giblsiyle heniiz kar§1· 
la§madm., Dediler. i§te bunun iizerine Cenab-1 Hak bu iki ayeti indirdi. 
ibn ishak bu hadisi Muhammed ibn Muhammed kanaliyle ... ibn Ab
ba.s'tan rivayet etmi§tir. Yine bu sebepie Cenab-1 Hak : (( (Ey bu sozleri 
soyleyen yahudiler) biri Allah yolunda dogii§en (miisliimanlar) digeri 
de (Mekke) mti§rlkleri olmak tizere (Bedrde harb ic;in) kar§I kar§1ya 
gelen iki toplulugun durumunda sizin lc;in bir ibret (ve Allah'm, dinini 
yticeltecegine) dair bir delil vard1r.,, buyuruyor. 

((Onlar, obiirlerinin kendilerinin iki kat1 olduklar1m gozleriyle gO
rtiyorlardi., ayeti hakkmda baz1 alimler -ibn Cerir'in anlattigma go
re-- diyorlar ki: Mii§rikler Bedr gtinu miisliimanlarm say1ca kendile
rinin iki katl oldugunu gortiyordu ki Cenab-1 Hak -onlara gore- bu
nu, mtisliimanlarm mii§riklere galib gelmelerinin sebebi kilmi§tir. ~up
he yok ki burada bir tek yonden i§kil vard1r. ~oyle ki: Mti§rikler o giin 
harbden once miisltimanlarm sayisrm tahmin ic;in 6mer ibn Sa'd'l gon
dermi§ler o da doniip yakla§Ik olarak 300 ki§i olduklanm bildirmi§ti. 
Ki gerc;ekten miisliimanlar 310 §U kadar ki§iydiler. Ama muharebe ba§
laymca Allah miisliimanlara meleklerden lOOO'ini yard1mc1 gonder
mi§tir. 

Bu ayetin manas1 hakkmdaki ikinci gorii§ §Oyledir : Mi.isliimanlar 
kafirleri say1ca kendilerinin iki katl olarak goriiyorlardi. Bununla bera
ber Allah miisltimanlan kafirlere galib kilmi§ttr. 

Avfi'nin ibn Abbas'tan rivayetine gore bu da mtimktindtir. ~oyle 
ki : ((Mii'minler Bedr giinii 313, mii§rlkler lse 626 ki§iydi. 
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Bu izal) ayetin zahiri manasmdan almmachr, ama tarih ve slyer 
alimleri katmda me§hur olan rivayetlere ve Cumhur'un mu§riklerin 900 
ila 1000 ki§i arasmda oldugu kaviine z1t du§mektedir. Nitekim Muham
med ibn Ishak ... Urve ibn Zubeyr'den rivayet diyor ki RasUlullah (s.a.) 
Haccac ogullan kabilesine ait zenci bir koleye Kurey§'in saYism1 sordu. 
0 da : ((Qoklar» dedi. Rasulullah : ((Her gun ne kadar hayvan kesiyor
lar?'' diye sordu. Kole : ((Bir gun dokuz, bir gun on" diye cevap verince 
Allah Rasulu: <<SaYilan 900 ila 1000 dir.1> buyurdular. 

Ebu Ishak ... Hz. Ai§e'den rivayetle sayllarmm 1000 oldugunu say
ler. Abdullah ibn ·Mes'ud da bu §ekilde soylemi§tir. 

Bu konudaki me§hur olan goru§; mu§riklerin 900 ile 1000 ki§i ara
smda oldugudur. ·Her halukarda mu'minlerin u~ kat1 idiler. Buna gore 
mu§riklerin, mu'minlerin iki kat1 ·oldugu rivayeti §Uphelidir. En dog
rusunu Allah bilir. ibn Cerir'in rivayetine gelince -ki Ibn Cerir bt~ sa
hihtir diyor- §Oyle soylemenize benzer : 11Yammda bin var ve ben bu
nun iki katma muhtac1m.>> Bu durumda senin ihtiyacm u~ bindir. Bu 
izaha gore bu rivayette herhangi bir i§kal yoktur. Ancak burada her 
iki rivayet i~in de ge~erli olan §U suale cevap bulmak gerekir : Bu ayet 
ile yine Bedr barbi hakkmdaki; Hani, kar§Ila§tlgmlz zaman Allah i§le
mesi gereken emri yerine getireceginden onlar1 gozlerinizde az goste
riyor, sizi de onlarm gozunde azaltlyordu. (Enfal, 44) ayetinin aras1 
nanl birle§tirilebilir? cevab1 §oyledir : Bu ayet bir durumda, o ayet 
bir ba§ka durumda inmi§tir. Suddi... ibn Mes'ud'dan bu a yet hakkm
da §U sozleri rivayet ediyor: 11Burada (mevzuu bahs olan) Bedr gunu
dur. Mu§riklere baktlk bizim iki katlrmz kadardilar. Sonra onlara (tek
rar) baktlk bizdei'l bir ki§i bile fazla degiller. i§te bu; Hani, ka_r§lla§
tlglruz zaman Allah i§lenmesi gereken emri yerine getireceginden onlan 
gozlerinizde az gt:>steriyor, sizi de onlarm gozunde azaltlyordu. (Enfal, 
44) ayetinin delalet ettigi haldir. 

Ebu ishak ... Ebu Ubeyde kanallyla ibn Mes'ud'dan rivayet ediyor 
ki o §oyle dedi : ((Mu§rikler gozumuzde azahverdi. 0 kadar ki yarumda
ki bir adama: <<Bak, say1lan 70 var m1? diye sordum. 0 da: 11Yok 100 
ki§i kadar goruyorum" dedi. Mu§riklerden bir adam1 esir ettik ve sor
duk : Ka~ ki§iydiniz? Bin ki§iydik, dedi. 

Her iki taraf da birbirini kontrol ettiginde musliimanlar mu§rik
leri kend!lerinden bir misli fazla gordiiler. Boylece Allah'a tevekkiil edip 
O'na yoneldiler ve O'ndan yard1m istediler. Mu§rikler de mu'minleri · 
aym §ekilde gordiiler. Boylece i~lerine korku du§tu. Ama birbirleri kar
§I~mda saf baglaYIP kar§Ila§mca Allah kar§lhkll olarak hem mu'minleri 
mu§riklere, hem de mii§rikleri mu'ininlere az gt:>sterdi ki her biri 
digerinin ustiine atllsm. 
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Allah Teala bunu, hak ile batl11 birbirinden ay1rmak, imam kufre 
galib k1lmak, mu'minleri iistiin, kafirleri zelil etmek i~in yaprm§tl. Ni
tekim Hak Teala §Oyle buyurur : 

ccAndolsun ki, siz dii§kiin bir durumdayken Bedr'de Allah size kat'i 
bir zafer vermi§ti.>> (Al-i imran, 123) 

Burada da: ((Allah diledigini yard1m1yla destekler. Gorebilenler 
i~in bunda ibret vardiV> Ki§iyi; Allah'm hikmetine, O'nun fiillerini, 
gerek bu dlinyada, gerekse ahirette mii'min kullarma yardliDl konu
sunda ge~erli olan kaderini anlamaya, idrake goturen basiret sahipleri 
i~in elbette bunda ibretler vard1r. 

-----·- i Z A H I-----

Basiret Sahipleri 

ccMuhakkak ki bunda basiret sahipleri i~in ibret vard1r.>> Ak1l ve 
basiret .sahipleri i~in. Ak1lh ki§inin ayetlerden ibret almas1 gerekir. Mal 
ve evladm ~okluguyla, miilkiin fazlahgiyla gururlanmamalld1r. Ve do
layisiyla ahireti i~in ~ah§maktan ka~mmamahd1r. <;unkii Allah onu az 
bir .siire ge~indirir, sonra ag1r bir azaba siiriikler. iyi bil ki; kiifre dii§en 
ki§i, ezeli hiikiimle mutsuzluga yenilmi§tir. Sonra hevesine, nefsine, §ey
tana ve dunya zevklerine maglub olmu§tur. Heves ve nefsani maglubi
yetler tabii olaz:ak ki§iyi a§agllarm a§aglSlna dii§iiriir ve ki§i orada hayat 
surer. Sonra ya§adlgl gibi Oliir ve oldiigii gibi cehennemin dibinde ha§rO
lur. Onun yatag1 ne kotii yatakdu. <;iinkii diinyadaki yatag1 buydu. 
Ate§ ikidir. Biri Allah'm ate§i, digeri cehennem ate§idir. Allah'm ate§i 
Allah'dan kopuk olmarun verdigi hasret ate§idir. Allah'dan kalblni aytr
IDl§ olanlarm ~ektigi azab budur. Allah Teala'run cckalbleri yalayan 
yakllrm§ ate§>> kavlinde oldugu gibi. Cehennem ate§i ise §ehvetlerin ve 
gaflet iizerine dayali davram§larla ilahi emre muhalefetlerin ate§idir 
ki; o derilerin dl§ tarafmi yakar. Allah Teala'mn buyurdugu gibi ccde
rileri yandtk~a onun yerine bir ba§ka deriyi degi§tiririz ki, yapml§ ol
duklarmdan dolayi azabt tatsmlar.>> Bu ate§ten ancak kalbleri ozle dolu 
olanlar kurtulabilirler. Derilerin yanmas1yla azab ~ekmek, goniillerin 
yanmas1yla azAb ~ekmeye nisbetle hayat meltemiyle, oliim zehiri gibidir. 
Oyleyse nef.si tezkiye etmek gerekir. <;iinkii f1trat azabmdan kurtulu
§Un yolu budur. Bazllarma; kul nefsinden na.s1l kurtulur? diye sorul
dugunda, o Rabb1yla .son bulur deml§lerdir. Allah; kulunu istedigine . 
mtivaffak inlmayt arzu ederse, onu nurlarla dolu askerlerle te'yid eder. 
Ona bir karanllk sirA.yet ettik~e bir nur gelir ve o karanhgt giderir, ka
ranhk maddelerini keser ve tozlanm silker. Artlk heves il;;in Paha kal
madl~ glbi, l}ehvet ve kotii huylar i~in de soz kalmaz. Nur kalbin aske-
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rJdir. T1pk1 karanl11ln nefsin askeri olmas1 gibi. Nur ile kastolunan; 
esma ve s1fatlarm anlammdan faydalamlarak elde edilen hakikatlar
.dlr. Zulmet ile kastolunan da; heves ve 8.§8.glllk all§kanllklardan ya
rarlamlarak ~1kanlail anlamlard1r. Allah Teala buyurur ki; <<hiikum
darlar bir ka.sabaya girdikleri zaman orayi ltsad ederler.>> Yani o kasa
bamn bulundugu durumu degi§tirirler demektir. Ayru §ekilde Rabbani 
varidat, dolu gonilllere geldiginde, ondaki butiin R§aphk s1fatlanm ~~
kanr ve temiz ahlaklarla bezer. Bu devlete ancak dunyamn ve ahiretin 
terki ile ul&.§Ilabilir. Oyleyse agyar ile dii§up kalkan, mal ve evlad1 se
ven, kullarm · yaratamndan· korkmayan bir kab, nasll mlrlarla dolabi
lir? Ebu Ali el-Dakkak'a bir fakir geldi. Uzerinde bir mest ve takke 
vardl. Arkada§lanndan bir klsm1 m\i§teri §eklinde ona bu mesti ka~a 
aldln? diyerek sordular. Diinya kar§Ihgmda satm ald1m dedi. Fakat o, 
benden ahlreti istiyor, ama onu satmam dedi. Ebu Bekir el-Dekkak der 
ki : Diinya ve ahirette fakir olanlara ne mutiu. Bu durumu kendisine 
sorduklarmda dedi ki; diinyada hiikiimdar ondan hara~ istemez. Ahi
rette de · Allah hesab istemez. Allah bizi ve sizi tevhid hakika~larma ula§
tlrsm. (ismail Hakkl Bursevi, Ruh el-Beyan, I, 309, 310) 

---<oOof----

14 - Kad1nlardan ogullardan, kantar kantar altm ve 
gumu~ten, ni~Anh atlardan, develerden ve ekinlerden ge
len zevk1ere a~1n dii~kiinliik; insan.lar iQin siislenip ho~ 
gorundu. Bunlar diinya hayatin1n geQimidir. Oysa gidile
cek yerin giizel olam Allah katmdadlr. 

15 - . . De ki : , Size bunlard8J_l daha hay1rhs~1 haber 
vereyim mi? Takvaya erenler iQin, altlndan 1rmaklar .akan 
cennetler vard1r. Orada devamh kalacaklardlr. Tertemiz 
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e~ler ve Allah'm nzasi. varchr. Ve Allah kullarm1 hak'klyla 
gorendir ... 

Diinya Mahmn Degeri 

·cenab-1 Hakk bu ayetlerde insanlar i~in siislenip hol} gor\ilen, diln
ya hayatmda kadm ve ~ocuklardan ne§'et eden ~e§itli zevkleri haber 
veriyor. i§e kadmlardan ba§hyor. Zira dunyadaki fitnelerin en §iddetlisi 
onlar yiiztindendir. Bir hadis-i §erifte: ((Benden sonraya erkekler i~in 
kadmlardari daha zararh bir fitne birakmadlm.)) buyruluyor. Ancak ka
dlnlar ile ili§kilerln maksadl iffet (namusu koruma) ve ~ocuklarm ~ogal
masl olursa bu elbette arzulanan bir hustlstur. Nitekim hadis-i §erif
lerde evlenme ve bu suretle de ~ogalma te§vik edilmi§tir. Rasulullah 
§Oyle buyurur: ((Bu iimmetin en hayirl1Sl .kadmlan en ~ok olamdir. ,, 

• • • ...... ... • • ... .... ... • ... ... • • ~ - ,. • .# -

~ylL.;,I.J ~U.IIA:,;I.;,~.J ~,r.l,J~~.;,~ ~L·JI:\_;JI ~!:,;~ J t l:,; ~:JI 

~l,;j~' - ~~~;:h.; ... 

<cDiinya bir meota'dir (mald1r) . Onun en hayuh metA1 ise saliha bir 
kadmd1r. Ona baktlgmda ne§elendirir, ona bir §ey emrettiginde yerine 
getirir (itaat eder) yamnda olmad1gm zaman 1rzm1 ve mahm korur.» . 

-~\ i . - ; :i .:...J.;. ' ,~,, :t..:...:sl :,, ..:....:.,;. - '-":.~ r _ . J~J - ...,._ . . 

«Bana kadmlar ve giizel koku sevimli k1lmd1, goz nurum · ise na- · 
mazdad1r.)) 

Hz. Ai§e ise §Oyle der: «Atlardan sonra Rasulullah'm en ~ok sev-: 
digi kadmlardir.>l bir ba§ka rivayette ise, kadmlardan sonra en ~ok sev
digi atlardrr. 

<;ocuklari sevmek bazen ovilnme ve zinet i~in olur. Ki bu, Ayetin 
hiikmilne dahil olur. Bazen de neslin ve yalruz Allah'a lbadet eqen Mu
hammed (s.a.) ummetinin ~o~altilmasi gA.yeslne matuf olur. Bu ikinci 
gAye olursa elbette guzel bir §eydir. _Niteklm bir hadis-1 §erifte : «Qok 
seven ve ~ok ~ocuk doguran kadmlarla evleniniz. Zira k1yA.met giinilnde 
sizlnle benim \immetim dlger iimmetlerden fazla olacakt1r.ll buyrulmu~
tur. Mal sevgisi de bazen oviinme, biiyiiklenme zayiflara kar§I kibirlen
me, flkirlere zuliim glyesiyle olur. Bu elbette zemmedilmi~tir. Bazen 
de yakmlanna, harcamak, Slla-1 rahim, ~el}itli lyilik ve taatler i~in 
olur. Bu da §er'an giizel bulunmu§ ve oviilmii§tlir. 

Mufessirler ( .;u..:.&ll ) kelimesinin miktannda . lhtilat etmi§lerdir. 
HUllsa olarak soylersek : DahhA.k ve dana baz1lan «~ok ve bol maldir» 
demi§lerdir. Dlger gorii§lere gore ise (; .;u..:.&ll ) Bin dinA.rd1r, bin ikiyiiz 
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dinard1r, oniki bin'dir. K1rk bin'dir, altnu§ bin'dir, yetmi§ bin'dir, sek
sen bin'dir .. . Ve bazllan da daha ba§ka §eyler demi§lerdir. 

imam Ahmed diyor ki: Bize Abdiissamed . .. Ebu Hiireyre'den rivA.
yet etti ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdular: <<Kmtar 12.000 ukkiye'
dir, her ukkiye de yer ile goklerin arasmda olanlardan daha hayuhdu.)) 

( ..... ;' ..... .. ... ..... ... ) 
ibn Ebu Hatim ise Ebu Hiireyre ve Ebu Derda'dan naklinde onlarm: 

((Kmtar 1200 ukiyye'dir>> . dediklerini kaydeder. 
ibn Cerir der ki: Bana ZekeriyyA. ibn Yahya ed-Darir ... Ubeyy ibn 

Ka'b'dan rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdular: <<Kmtar 
1200 ukiyyedir.)) Bu hadis de miinkerdir. tibeyy ibn Ka'b'den mevk(lf 
olsa gerektir. Nitekim ba§ka sahabelerden de bu, mevkllf olarak rivayet 
edilmi§tir. ibn Merduyeh Musa ibn Ubeyde kanaliyle ... Ebu Derda'dan 
rivayet ediyor ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdular: <<Kim 100 Ayet 
okursa gatiller arasmda yazllmaz. 100 ila 1000 ayet okuyan i~in ise Al~ 
lah katmda bir kmtar sevap vardu. Allah katmdaki bir kmtar biiyiik 
bir dag gibidir.>> 

( ..... ... .. ...... .... .... ) 
Hakim Miistedrek'inde §oyle der : Bize Ebu'l-AbbA.s Muhammed ibn 

Ya'kub .. . Enes ibn Malik'den rivayet etti ki; Rasulullah'a <<Kantar kan
tar altm ve gfunii§ ... )) A.yetini sordular: <<KlntA.r 2000 ukiyye'dir)) bu
yurdular. Hadis Buhari ve Mili!lim'in §Brtlanna gore sahihtir ama tah
ri~ etmemi§lerdir. Hakim boyle rivayet eder. 

Hadisi ba§ka bir laf1zla rivA.yet eden ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
Ahmed ibn Abdurrahman .. . Enes'ten, o da Raslllullah (s.a.)'dan kantar 
hakkmda ((Ondan 1000 dinar» kastedildigini rivayet etmi§tir. ibn Mer
duyeh ve Taberani de hadisi kendi isnadlanyla rivayet etmi§le.rdir. 

ibn Cerir, Hasan el-Basri'den miirsel ve mevkuf olmak iizere km;. 
tar'm 1200 dinar oldugunu riY'A.yet etmi§tlr. Avfi aym gorii§ii ibn Ab-
bA.s'tan rivA.yet eder. - · 

Dahhak der ki : Araptan bazllan kmtAnn 1000 dinar, bir kismt da 
12.000 dinar oldugunu soylemi§tir. 

ibn Ebu HA.tim der ki: Blze babam ... Ebu Said el-Hudri'nin ((Km
tA.r bir okiiz derisi dolusu altmdlf)) dedigini nakleder. 

At sevgisi ise ii~ ~e§ittir : 
1 - Atlarm sahipleri onlar1 Allah yolunda kullanmak iizere bes

lerler. ihtiya~ duyuldugu zaman onlara binerek Allah younda cihAda 
giderler. Bunlar at besledikleri l~in sevA.b kazanacaklatdlr. 

2 - Miisliimanlara kar§l oviinmek i~in at yeti§tirllir. (bulunduru
lur). Bu at sahlplerine de giinah vard1r. 

3 - iffetli olarak ya§ama ve at neslini iiretmek i~in ayru zamanda 
onlardaki Allah'm hakktm da unutmayarak at beslenir. ilerde (Enfal, 
69) Ayetinde qe gelecegi iizere bu da, sahib! i~in bir korunmad1r. Bu 
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husustaki hadis <~Siz de onlara kar§l giiciiniiziin yettlgi kadar kuvvet 
ve baglamp beslenen atlar hazulaym.» (Enfal, 60) ayetlnde gelecek-
tir. Ayetteki ( A..~~ ) kelimesine gelince; ibn Abbas (r.a.) dan ri
vayete gore bu kelime· ehli, yaratllt§l, uzuvlan tam, miitekamil, · giizel 
anlammadtr. Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Abdurrahman ibn 
Abdullah ibn Ebra, Siiddi, Rebi ibn Enes, Ebu Sinan ve ba§kalarmdan 
da bu §ekilde rivayet edilrni§tir. Mekhul bu kelimeyi: ((Atm alnmda 
ve aya~ndaki beya?Jtk.» olarak anlarken ba§ka gorii§ler de ileri siiriil
rnii§tiir. 

imam Ahmed §Oyle der: Bize Yahya ibn Said ... Ebu Zerr'den ri
vayet etti kl, Rasululah §Oyle buyurdu : 11Hi~ bir arab atl yoktur ki ken
disine izin verilip de her fecr zamam iki defa duada bulunmasm. Hay
van §oyle dua eder : ((Allah'1rn Sen beni insanogluna verdin. 0 halde 
beni onun yamnda en sevdigi mal ve ehlinden ktl.>> .Ayetteki ((hayvan
lar» dan maksad develer, stgtrlar ve koyunlardtr. ttEkinler» den mak
sad da aga~ dikme ve zlraat i~in kullamlan yerlerdir. 

imam Ahmed diyor ki : Bize Ravh ibn Ubade ... Siiveyd ibn Hi.ibey
re'den rivayet etti ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : <~Ki§inin en 
haytrh mall nesli bol atlar ve (iyl) yeti§tirilrni§ hurmahklardtr.» Allah 
Teala (tBunlar di.inya hayatmm ge~imidirler.» buyuruyor. Di.inya ha
yatmm ge~lci ve fani olan si.isleridirler. Oysa gidilecek yerin giizel 
olam (ve sevab) Allah katmdadu. 

ibn Cerir diyor ki: Bize Abd ibn Humeyd Orner ibn Sa'd'dan riva
yet etti ki, bu suredeki 14. ayet nazil olunca Hz. Orner: ((Ey Rabbtm 
l§te §irndi onlan bizim i~in siisledin» dedi ve bunun iizerine de 15. ayet 
indirildi. Bu sebeple Cenab-1 Hak Ey Muhammed insanlara soyle : Bu 
diinyada insanlara siislenen ve mutlaka yok olup gidecek gi.izellikler
den nimetlerQen daha hayuh olam haber vereyim mi? buyurup daha 
hayuh olam a~tkhyor ve: 11Takvaya erenler i~in altmdan 1rrnaklar 
akan» muhtelif yerlerin c;e§itli i~ecekleri havi baldan, siitten, serabtan 
ve diger i~eceklerden akan nehirler ~~cennetler vardtr.» Bunlan ne goz 
gorrnii§ttir, ne kulak i§itmi§tir, ne de be§erin aklmdan gec;mi§tir. ((Ora
da» ebedi devamh "kalacaklarn ve asia oradan aynlmayacaklardir. 
110radan di.inya kadmlarmda bulunabilecek her ti.irlii pislikten, haYJZ
dan nifastan annrnt§ tertemiz e§ler ve Allah'm nzas1 vardtr.» Allah'm 
rtzast onlarla olacak ve arttk bir daha onlara asia ktzmayacaktlr. Bu 
sebeple cenab-1 Hakk ((Allah'm r1zas1 (verrni§ oldugu devamh nimet
Ierden daha) biiyiiktur.» (Tevbe, 72) buyuruyor. ((Ve Allah kullanm 
hakktyla gorendir.» Boylece herkese haketrni§ oldugu kadar ihsanda 
bulunacaktlr. 
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----..,..- t Z A H I ---

Sevginin Psikolojik Temelleri 

U~iincii mes'ele: ~ehvetlerin sevgisi konusundad1r. Bu husllsta ii~ 
bahis vardu : 

Birinci bahis : Buradaki §ehvetler ta'rlfi ile istek duyulan §eyler 
kastedilmektedir. istek duyulan §eylere §ehvet denilmi§ olmasmm se
bebi, ili§ki ve baglantl bak1mmdan istiare yolu iledir. T1pk1 gii~ yetiri
len §eye kudret, timid edilen §eye rica, bilinen §eye bilgi denmesi gibi. 
Bu istiare liigatta me~hurdur. Sozgelimi bu falancarun §ehvetidir den
digi zaman, arzuladlg1 §eydir, denmek istenir. Ke§§af tefsirinin sahibi 
(ZAmah§eri) der ki : ((~ehvetlere bu ismin verilmesinin iki faydas1 var
dir. Birincisi zikredilen §eylerden faydalanmak ~ok istenir ve arzu edi
lir. 1kincisi de, §ehvetin hikmet sahipleri katmda ~irkin goriilen ve kotii 
sayllan niteligidir. ~ehvetine tabi olan ki§i kendi nefsinde hayvani duy
gular goriir. Boylece bu ta'birin kullamlmasiyla o duygulardan nefret 
ettirme kasd1 giidiilmii§tlir. 

ikinci bahis : Kelamcllar derler ki : Bu ayet, sevginin §ehvetten 
ba§ka bir §ey oldugunu gosteriyor. Qiinkii bu Ayette sevgi, §ehvete izate 
ediliyor. izare edilen §ey ise kendisine izafe . edilenden farkhd1r. Arzu 
Allah'm fiilidir. Sevgi ise kullarm fiilleridir. ~ehvet insanm biitiin gaye 
ve arzusunu zevk ve giizelliklerini ara§tlrma konusuna hasretmesinden 
ibarettir. 

U~iincii bahis : Filozoflar derler ki: tnsan bir §eyi sever. Ancak 
onu a sevmemeyi de sever. Meseta miisliimamn tabiatl, baz1 haramlara 
temayiil eder, ancak o haramlar1 sevmemeyi de sever. 1§te bir ki§i bir 
§eyi sever, onu sevmeyi de severse bu, sevginin kemalidir. Eger bu sev
gi, haytr yoniinde ise mutlulugun kemalidir. Nitekim Allah TeA.la Hz. 
Siileyman'm dilinden <<Ben hay1r sevgisiyle sevdim» buyurmaktadtr. au
nun anlam1 §Udur : <<Ben haym severim ve haym sever olmayt daha 
~ok severim. Eger sevgl §er noktasmda ise, bu takdirde bu ayette soz
konusu · alan §ehvetlerin sevgisi gibi olur. Bu ise ii~ basamaklldtr. Bi
rincisi insan sevilen tiirlii §eyleri sever. 1kincisi, insan istedigi l}eyi 
sever. U~iinciisii sevdigi §eyin fazilet ve giizellik olduguna inamr. i§te 
bu konuda li~ basamagm iic;ii de birle§ince §iddet ve kuvvette en son 
noktaya eri§ilmi§ olur. Bu dligiim\in c;oziilmesi ancak Allah Teala ta
rafmdan gonderilen yiice bir tevrik ile mlimkun olur. Aynca Allah Tella 
§ehvetin sevgisini insanlara izate etmi§tir. Kullarulan ( ..,.L:JI ) nass 
lafz1 umumidir ve ta'rit' harfi ile kullamldtgl i~in istigra}S ifade eder. Do-_ 
layistyla ifadenin zlhiri, burada kastedilen anlamm btitlin insanJar i~in 
ger(,!ekle§:t.ni§ olmastm gerektirir. Aktl da buna delAlet eder. ~oyle ki 
her faydah ve lezzetli alan §ey sevllir ve kendiliginden arzulamr. Fay
dab, lezzetli olan §ey cismani ve ruhani olmak lizere iki k1sma ayr1hr. 
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Cismani lezzet, daha ba§langt~ta herkes i~in ger~ekle§ebilir. Ruhani 
lezzet ise, ~ok nadir olmak tizere ancak m\inferiden ger~ekle§ir. Sonra 
bu ki§ide ruhani lezzet, ancak nefsin cismani lezzetlere doymas1 sonucu 
hasll olur. Boylece nefsin cismani lezzetlere ~ekilmesi kuvvetli ve ke
sin bir meleke halinde olur. Ruhani lezzetlere ~ekilmesi ise en kti~uk 
bir nedenle ortadan kalkan gec;ici bir hal gibi olur. 6yleyse, yaratlklar 
ic;in ~ogunlukla goriilen hal, cismani lezzetlere a§m temayUldur. Ru
hani lezzetleri isteme meyline gelince; bu ancak nadir halin vukuu an
cak nadir vakitlerde olabilir. Bunun i~in Hak Teala bu hukmii ta'mim 
ederek ((tnsanlar ic;in §ehvetlerin sevgi.si s\islu g()sterildi.» buyuruyor. 
(Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, VII, 195 - 196) 

Bllahere insanlarm sevdikleri, arzuladtklan ve kendilerine ho§ g05-
terilen §eyler a~tklanmaktadtr. Bunlarm insan ruhunda buyuk bfr yeri 
vard1r. Ayet-i kerime'de sevilen §eylerden 6 tanesi zikredilmektedir. 

Birinci.si kadmlardtr. Dunya hayatmm nimetlerinden kadm sevgi
sinin uzerinde hi<;bir sevgi yoktur. Kadmlan .gOzler arzular, istekler . 
onlara dogru ko§ar, ruh onlarla huzur bulur. 'Olfetin zirvesi onlard1r. 
Erkeklerin kazanc;Iarmm aim terlerinin ve emeklerinin ~ogunlugu on-

. lar i~in harcamr. Nice zengin, kadm sevgisinden fakir olmu§tur. Nice 
fakir onlar1 elde etmek i~in her §eyini terketmi§tir. Nice insanlar ka
dm R§klyla zelil iken aziz olmu§tur. Nice dil§iik insanlar onlara yakla
§aytm derken yucelmi§lerdir. ( ... ) Erkekte kadm sevgisinin daha gu~lii . 

olmasmm sebebine gelince; bu sevginin tabii nedeni, neslln devam et
mesi arzusu ve i~gud\isudiir. Neslin devam1 i~gudiisu erkekte daha guc;
Hidiir. Bunun ic;in ya§l gelince erkegin kadmdan daha ~ok evlilik pe
§inde ko§tugunu gorursiiniiz. Kadm1 isteyen ve bu ugurda mahm har
cayan odur. E§ini koruyup hayat boyu yukunu omuzunda ta§Imak is
teyen odur. Kadm sadece bu istege kar§thk verir. A.ncak isterse o da 
daha c;ok erkek pe§inde kO§ar. Erkegin kadm1 sevmesinin sebebinin 
neslin devam1 olduguna bir ba§ka delil ararsamz, erkegin her zaman 
bu arzu ic;in haztr oldugunu goriirsun. 6mriiniin her am bununla do
lUdur. Kadm ise bu istegi ve yetenegi !det zamarunda yitirdigi gibi, 
!detten ayn olarak elli ellibe§ ya§lannda da keza bu istegini yitirir. 
Bu ya§tan sonra kadm erkegi isterse bu istek sevgi ve hat1raya daya
hdlr. ( ... ) Bu anlamlan ve ~lerin farkll durumlanm iyice dii§ilnen
lerin bu sevgiden maksadm erkek ve kadm arasmda mevcud olan karl 
- kocahk sevgisi oldugunu kolayca soyleyebilirler. Boylece ayet-i kerime 
mevzuun en guc;lii noktasm1 bahi.s mevzuu etmi§ bulunmaktadtr.» (Re
§id Rtza, Tefsir el-Menar, 239- 241) 

---oQo,....._ _ _ 
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16- Onlar ki: -Ey Rabblmlz, biz ger~ekten iman et
tik. Artlk gunahlanmizi bize · bag1~la. Ve o ate~ azab1ndan 
bizleri koru diyenler, 

17 - Sabredenler, dogru olanlar, gonulden ibadet 
edenler, infak edenler ve seherlerde Allah'tan magfiret 
dileyenlerdir. 

Sabredenler 

Bu ayette Cenab-1 Hak, kendilerine bol bol sevab va'dettigi tak
vaya eren kullanm anlatlyor ve buyuruyor : «Onlar ki : Ey Rabb1m1z 
biz ger~ekten>> Sana, kitabma ve Rasuliine cdman ettik. Artlk <~Sana 

olan imamm1z ve bize gonderdigin din kar§11lg1 olarak «giinahlanmi
Zl», fazlln ve merhametinle de i§lerimizdeki kusurlanmiZl «bagi§la ve 
bizi o ate§ azabmdan koru» derler. Sonra buyuruyor ki; ibadetleri ye
rine getirmede ve haramlar1 terketmekte «sabredenler» zor amellere 
sanlmakla iddia etmekte olduklan imanlannda <<dogru olanlar, goniil
den ibadet edenler>>, ibadet olmak iizere akraba ve yakmlarma infak 
eden, toplumun ihtiya~larm1 kar§llayan ve muhta~lanna yard1m etme 
gibi, infak etmekle yiikiimlii bulunduklan yerlere harcamak suretiyle 
mallanm Allah yolunda infak edenler ve seherlerde Allah'tan magfiret 
dileyenlerdir. Ayetin bu k1sm1 seher vakltlerinde magflret dilemenin 
faziletine delalet etmektedir. 

Rivayete gore Ya'kub (a.s.) ogullarma: «Slzin i~in Rabbtmdan 
magfiret di1fyecegim» dediginde onlar hakkmdakl magfiret istegini 
seher vaktine buaknu~b. 

Buhari, Muslim ve diger Miisned ve Siinenler'de; sahabeden bir 
toplulugun rivayetine dayamlarak kaydedildigine gore, Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurdu : 

((Her gece, gecenin son ii~tebiri kaldtgmda Allah Teala diinya se
masma iner ve §oyle buyurur : «Yok mu bir isteyen ki istedigini vere
yim, yok mu blr dua eden ki icabet edeyim, yok mu magfiret dileyen 
ki onu bagt§layaytm.>> 

Buhari ve Mtislim'in de Hz. Ai§e'den §oyle bir rivayeti vardtr : «Ra-
~ ' 
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sulullah (s.a.) gecenin evvelinde, ortasmda ve sonunda vitir k1lard1 ve 
vitr'i seherde bitirirdi.>> Abdullah ibn Orner gece namaz k1lar ve Nafi'e 
seslenerek :. Seher vakti geldi mi? diye sorard1. Ondan <~Evet» cevabmt 
almca da dua ve istigfara ba§lar ve sabaha kadar devam ederdi. Bunu 
ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

ibn Cerir diyor : Bize Veki' ... ibrahim ibn Hatib'dan, o da baba
smdan rivayet etti ki; o §Oyle demi§ : Seher vakti mescidin bir . ko§e
sinde bir adamm <~Ey Rabb1m, emrettin itaat ettim, i§te seher vakti, 
beni bagi§la» diye dua ettigini duydum. Baktim ki Abdullah ibn Mes'ud 
i~i§. 

ibn Merduyeh Enes ibn Malik'den rivayetle diyor ki : ((Gece namaz 
kildigimizda seher vaktinin sonunda yetmi§ kerre istigfar etmekle emro
lunmu§tuk.» 
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18 - Allah, ~?ehadet etti ki, gerc;ekten O'ndan ba~?ka 
ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de ada.leti ayakta 
tutarak buna ~?ehadet ettiler; O'ndan ba~?ka ilah yoktur. 
0, Aziz'dir, Hakim'dir. 

19 - Gerc;ekte Allah katlnda din, 1slam'dir. An
cak kita.b verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra ara
larmdaki ihtirastan dolayi aynhga dii~?tO.ler. Kim Allah'In 
ayetlerini inkar eder~e. §iiphesiz ki Allah hesabl c;abuk gO
rendir. 

20 - Seninle tarti§maya giri§irlerse : Ben, bana uyan
larla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim, de. Kendilerine 
Kitab verilenler ve kitabs1z iimmilere : Siz de islam oldu
nuz mu? de. Eger islam olurlarsa dogru yola girmi~?lerdir. 
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Sayet yiiz ~evirirlerse sana yaln1z teblig etmek dii~er. Ve 
Allah, kullann1 gorendir. 

oAllah §ehadet etti.,, §ahid olarak Allah yeter. Zira §ahidlerin en 
dogrusu ve adaletlisi, konu§an, soz soyleyenlerin de en dogrusu O'dur. 
((O'ndan ba§ka ilah yoktur" bi.itiin yaratlklarm tek ilaludn·. Herkes 
O'nun tarafmdan yaratllmt§ ve O'nun kullan olup O'na muhta<;ttrlar. 
0 ise kendinden ba§kasmdan mi.istagnidir. Nitekim ba§ka bir ayette 
§oyle buyurur : . 

<<Lakin Allah sana indirdigine §ahidlik eder ki, O'nu bile bile in
dirmi§tir. Melekler de §ahidlik ederler. Esasen §ahid olarak Allah 
yeter., . (Nisa, .166). Sonra kendi §ehadetine meleklerin ve ilim sahip
lerini de katarak: <<Melekler ve ilim sahipleri de adaleti ayakta tuta
rak buna §ehadet ettiler., ((O'ndan ba§ka ilah yoktur. 0 Aziz'dir.n Hi~
bir bi.iyi.ikliik O'ndan daha bi.iyi.ik olamaz, sozlerinde fiillerinde, §eria
tmda ve kaderinde <<Hikmet Sahibidir.)) 

imam Ahmed diyor ki: Bize Yezid ibn Abdiirrabbih ... Ziibeyr ibn 
Avvam'dan rivayet etti ki o §oyle demi§. Arafe'de iken Rasulullah (s.a.)l 
§U Ayeti okurken i§ittim : 

<<Kim islam'dan · ba§ka bir din ararsa, ondan asia kabul olunmaz. ,) 
(Al-i tmran, 85) §oyle devam etti: ((Ey Rabbtm, ben de buna §ehadet 
edenlerdenim.l) 

Hadisi ibn Ebu Hatim ba§ka bir ~ekilde rivayet ediyor, §oyle ki: 
Bize AU ibn el-Hi.iseyin ... Zi.ibeyr'den rivayet etti ki o §oyle demil}tir: 
Ra.SUiullah (s.a.) ((Allah §ehadet etti kl ger~ekten O'ndan ba§ka ilah 
yoktur. Melekler ... ,, aye~ini okurken: 11Ey Rabbtm, ben de §ehadet 
ederlm.n buyurdular. 

Taberani Mu'cem'iil-Kebir'inde §oyle der : Bize . Abdfm ibn Ah
med... Galib el-Kattan'dan rivayet etti ki o §oyle demiljtir : Ticaret 
i~in Kufe'ye geldim ve A'me§'in yakmmda bir yerde konaklad1m. Ora
dan aynlacag1m gece tehecci.id namazma kalktl. Namazda bu ayetleri 
okudu ve §oyle dedi : <<Allah'm §ehadet ettigi §eye ben de ~jehadet edi
yor ve bu §ehadeti Allah'a emanet ediyorum. Bu §ehadetim Allah ka
tmda bir emanettir, Allah katmda din, islam'dtr.n Bunu defalarca tek
rarladt. Ben (kendi kendlme) : Bu, muhakkak bu konuda bir §eyler 
duydu, dedim ve sabahleyin ona vedala§maya gittlgimde : Ey Ebu Mu
hammed, senin bu ayeti tekrarladtgmJ duydum, dedim. Bunun iizerl
ne: ccO ayetteki §ey (haber ve fazilet) den haberin yok mu? deyince, 
ben: Ben bir ayd1r senin yanmday1m. Bu konuda bana hi~bir §ey soy
lemedin, dedim. A'me~ : Vallahi sana bunu bir seneden once soylemem, 
dedi. Orada bir sene kalarak (ona hizmet ettim) bir sene olunca: Ey 
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Ebu Muhammed bir sene ge~ti, dedim. A'me§ dedi ki : Bana Ebu Vail, 
Abdullah' dan rivayet etti ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdu : << (Ema
net ya da §ehadet) sahibi k1yamet giinii getirilir. Allah (c.c.) §oyle 

. buyurur : ((Kulum bana ant verdi (ahitte bulundu) elbette eri fazla 
ben ahde vefa gt>steririm: Kulumu cennete sokunuz.)) 

((Allah katmda din, islam'dlr.)) ayeti Allah tarafmdan O'nun katm
da islam'dan ba§ka hi~bir dinin kabul edilmeyeceginin ilamd1r. is
Ia:m, Allah'm gonderdigi biitiin peygamberlerin Allah'dan getirdikleri 
ve haber verdikleri ·dine uymaktlr. Peygamber gonderilmesi Muham
med (s.a.) ile son bulmu§tur. Boylece O'nuri · yolu haricinde ·Allah' a 
giden diger biitiin yollar kapatllml§ oluyor. 0 h,alde Muhammed (s.a.) 
in gonderilmesinden sonra kim O'nun §eriatmdan ba§ka bir din ile 
Allah'ma vanrsa bu ondan kabul edilmeyecektir. Nitekim ba§ka bir 
ayette de §oyle buyurulmw~tur : <<Kim, islam'dan ba§ka bir din ararsa, 
ondan asia kabul olunmaz . . ·'' (Al-i imran, 85). Bu ayette Cenab-1 Hak : 
((Allah katmda din islam'd1r)) buyurarak miinhastran makbul dinin 
islam oldugunu haber vermektedir ... 

Sonra Cenab-1 Hak oncekilerden kendilerine kitab verilenlerin, ken
dilerine peygamberler gonderilip kitaplar inzal edilmek suretiyle aleyh
lerinde hiiccetler olmasmdan sonra aynllga dii§tiiklerini haber vere
rek §oyle buyurur : 

((Ancak kitab verilenler kendilerine ili~ geldikten sonra aralarm
daki ihtirastan dolay1 aynllga dii§tiiler.)) Birbirlerine kar§I ~Iktllar 

(anla§mazhga dii§tiiler). Birbirlerini ~ekememezlik, kin ve birbirlerine 
kar§I strt ~evirmeleri sebebiyle Hak iizerinde de aynhga dii§tiiler. Biri
lerinin digerlerine olan kin ve dii§manhgi dogru bile olsa, orilan kar§I 
tarafm her soz ve i§ine kar§I olmaya siiriikledi. Sonra buyurdu : <<Kim 
Allah'm ayetlerini inkar ederse, §iiphesiz ki Allah hesabm1 ~abuk go
rendir.,, Kim Allah'm kitabmda indirmi§ oldugu §eyleri inkar ederse Al
lah buna kar§lhk olarak onu cezaland1racak, bu yalanlamasmdan do
layt onu hesaba ~ekecek ve kitabma muhalefetinden dolay1 azabma 
~arptlracaktlr. 

CenA.b-1 Hak sonra §oyle buyuruyor: ((Seninle (tevhid, Allah'1 bir
leme konusunda) tartt§maya giri§irlerse sen: ((Bana uyanlarla birlikte 
kendimi Allah'a teslim ettim, de." iba.detimi, yalmz tek olan Allah'a 
yapanm. O'nun benzeri, ortag1, dengi ve arkada§l yoktur.'' Benim di
nime uyanlar da aynen benim soylediklerimi soylerler. Allah'm §U aye~ 
tinde de buyuruldugu gibi; 

((De ki: Benim yolum i§te budur. Allah'a basiretle davet ediyorum, 
ben de bana uyanlar da Allah'l tenzih ederiz.,, (Yusut, 108) 

Sonra Allah Teala kulu ve Rasulii Muhammed'e, huistiyanlan ya
hudileri ve ummi mii§rikleri Allah'm gonderdigi (kitaba) ve §eriatma, 
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dinine ve yoluna daveti emrederek §Oyle buyuruyor: ((Kendilerine ki
tab verilenlere ve kitabstz ummilere : Siz de islam oldunuz mu? de. Eger 
islam olurlarsa dogru yola girmi§lerdir. §ayet yuz ~evirirlerse sana yal
mz teblig etmek du§er.>> Onlan hesaba ~ekmek Allah'a aittir. Zaten 
donu§leri ve varacaklan yer de Allah'dtr. Diledigine · hidayet veren, di
ledigini saptuan da O'dur. Onun i~in «Allah kullanm gorendir» bu
yuruyor. Kimin hidayeti, kimin de dalaleti ve sap1khg1 hakettigini 0 

· bilir. ((0 yaptt~mdan sorulmaz, halbuki onlar yaptlklanndan sorula
caklardir.>> (Enbiya, 23). Butun bunlar O'nun hi'kmet ve rahmetinden 
dolay1d1r. Bu ve emsali ayetler Rasululhih (s.a.) m butun yaratlklara 
gonderilmi§ oldugunun en a~1k delillerlndendir. Bu husus O'nun di
ninden zaruri olarak anla§Ilmaktadir. Bu konuya delalet eden ayet ve 
hadisler pek ~oktur. Mesela: 

<<De ki: Ey insanlar, ben ger~ekten ... Allah'm hepiniz ic;in gon
derdigi peygamberiyim.» (A'rAf, 158) 

<<Hakki batlldan ay1rdeden Kur'an'I kuluna dunyalan uyarmak 
uzere indiren Allah yucelerin yucesidir.» (Furkan, 1) gibi. 

Buhari, Miislim ve diger had~ kitaplarmda, muteaddid olaylarla 
tevatur derecesine yukselen haberlere gore Rasulullah (s.a.) acem ol

. sun, arap olsun, kitabi olsun, ummi olsun butun krallara ve insan top
luluklarma Allah'm bu konudaki emrine uyarak mektuplar gondermi§ 
ve onlan tslam'a ~agirmi§tir. 

Abdurrezzak der ki: Ma'mer'in ... Ebu Hureyre'den rivayetine gore, 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdu: <<Nefsim kudret elinde olan Allah'a 
yemin olsun ki ister yahudi olsun, iste.t hlristiyan olsun beni i§ittikten 
sonra benim gonderildigim dini kabul · etmeden olurse cehennem eh
lindendir ... >> (Bu hadisi Muslim rivayet etmi§tir.) . Rasulullah buyur
dular ki: <<Ben siyah ve ktrmtzi (derili olanlara) da gonderildim.», 
«Daha once peygamber ozellikle kendi kavmine gonderilirdi. Ben ise 
butun insanlara gonderildim.» 

imam Ahmed diyor : Bize Muemmel'in.. . Enes'den rivayetine go
re; yahudi bir c;ocuk Rasulullah'a abdest (suyu) haz1rlar, nalmlarm1 
getirirdi. Bir gun hastalandt. Rasulullah 'oim ziyarete gitti. <;ocugun 
babas1 ba§ucunda duruyordu. Rasulullah (s.a.) c;ocuga : «Ey falan, <t1..8. 
illhe !Hallah» de,n dedi. Qocuk babasma bakt1, baba.s1 sustu. Rasulul
lah sozunu tekrlrlaymca c;ocuk yine babasma bakh ve babas1 : «Ebu'l 
-Klstm'm dedigini yap)) deyince, c;ocuk: «Allah'dan ba§ka !lah olma
dt~na ve senin O'nun elc;isi olciuguna §ehadet ederim>, dedi. Rasulullah 
§Oyle diyerek ~ocugun yanmdan c;1kb: ttBenimle (benlm sayemde) onu 
cehennemden c;tkaran Allah'a hamdolsun.» Bu hadisi Buhari de tahric; 
etmi§tir. RasUlullah (s.a.) m butun i~anlara g~nderildigine dair ayet 
ve hadisler pek c;oktur. 
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Eger Allah'm bu derece ta'zim ettigi kendisi ve melekleriyle birlik
te vahdaniyetine ve adaletine §ahid tuttugu bllgi sahlplerinden mak
sad nedir? derseniz, ben derim ki; bunlar Allah'm vahdaniyetini ve ada
letini kesin deliller ve a~1k belgelerle tesbit eden adalet ve tevhid bil
ginleridir. ( ... ) Allah katmda din islam'du. Bu ciimle ilk ciimleyi pe
ki§tiren ara ciimlesidir. Bu peki§tirmenin ne faydas1 vardlr? derseniz, 
ben derim ki; bunun faydasl §Udur : Allah' dan ba§ka ilah yoktur SOZU 
tevhid'dir. Adalet iizere kaimcilr, sozii onun ahid oldugunun belirtil
mesidir. Bunun yams1ra Allah katmda din islam'dlr, dendiginde is
lam'm adalet ve tevhid oldugu a~lklanml§ olmaktadtr. Adalet ve tev
hid Allah katmda dinin kendisidir. Bunun otesinde kalanlar ise dinle 
alakas1 yoktur. Yine bu ayette Allah'l gormeyi caiz saymak veya saf 
zulmiin kendisi olan cebir gorii.§iinii benimsemenin vesile oldugu te§bihi 
kabul edenlerin, islam'm kendisi olan Allah'm dinlnde olmad1klari 

· a~1klanmaktad1r. Goriilecegi glbi bu huslis cok actkttr. · (Zamah§eri, 
Ke§§af, I, 418) 

islamda i'tikadi Dii§iincenin Dayanaklan 

islam'da l'tikadi dii§iincenin dayandlgJ gercek temellerden birin
clsi Tevhid temelidir. 'Olfthiyyette, tevhid ve adiletle icra -edilen hii
kiimranllkta tevhid. Sure, §U temel hakikatle bqlami§ti: «Allah. Ba§
ka ilah yok. Ancak o, Hayy ve Kayyum'dur.)) Bu llahi ifade; bir tarat
tan islam akidesinin ger~ek mlhiyyetini temsil ederken, diger taraf
tan ehl-i kitab'm islam hakkmda meydana getirdigi §iipheleri izale 
etmi§ti. Bu izale edi§ bizzat ehl-i kitab iizerinde te'sirini gosterdigi gibi, 
§iipheler yoluyla akidesinde sarsmt1 goriilen bir taklm miisliimanlar 
iizerinde de biiyiik te'sirler icra etmi§ti. 

Allah Teala'nm, kendlsinden bqka ilah olmadt~na · §ehadet edi§i, 
Allah'a inananlan tatmin i~indir. Burada hA.tlra §oyle bir iddia gele
bilir : Allah'm §ehA.detiyle tatmin olanlar, .ancak Allah'a inanrm§ olan
lardtr ki bunlar i~in boyle bir §ehA.dete ihtiyA.c bile yok ... Evet, bu hi
tap Allah'a inanmt§ olanlaradlr. Ve aslmda, ehl-1 kitib olanlar da Al
lah'a inal)ml§ kimselerdir. Faka_t, hem O'na inamyorlar, hem de §lrke 
giderek Allah'a ogul lzA.te etmekten geri durmuyorlardl. HattA. · mii§rik
ler bile Allah'a inamyorlardl ama, O'na ortaklar, ogullar ve ktzlar ls
nad · etmek suretiyle yollanm sap1tm1§ oluyorlardl. Hal bOyle olunca; 
Allah Teala'nm, kendisinden ba§ka ilah olmad1gma bizzat §ehadet· et
mesi, mii§rlklerin de, ehl-i kitA.b'm da tasavvurlanndaki bozuk akide
lerin biiyiik capta diizelmesine vesile olmu§tur. 

Tetsir. C. m- F. 76 



.. .. 

1202 iBN KESiR Cuz: 3; ~(\re: .S 

Esas i'tibariyle -daha once de gordugumuz gibi- bu mevzuun 
ba§ka turlu derinlik ve incelikleri de vardtr. Allah Teala, zat-1 Subha
nisinden ba§ka ilah olmadtgma §ehadet etmek suretiyle, tekligln icabet
tirdigi baZI hususlara i§Aret buYlJ:rmak istemi§tir: Kullarm yapt1g1 lbA~ 
detlerden, samimi olarak yalruz kendisine yaptlaru kabul edeceti gibi, 
bunun da teslimiyet manasma gelen islam ~;ercevesi i~;inde yaptlmalnn~ 
ister. Bu akidenin sadece inan~; ve his halinde kalmast deger ta§tmt
yor. Ancak buna, kitabm ahkamma uygun olarak ameli ibadet, itaat, 
tabiiyyet ve teslimiyyet de eklenirse gercek degerini buluyor... Her 
astr ve zamanda, Allah'a inandtklanru soyleyen bir taktm insanlar gO.. 

. ruruz ki; bunlar Allah'm §eriatt dl§mdaki herhangi blr nlzlmm tat .. 
bikcisi olmak; Allah'm Rasulune ve kitabma tabi olmayanlara boyun 
egmek ve tasavvurlartru, degerlerini, olcu ve ktstaslanru, ahlAk ve edelr 
lerini ba§ka kaynaklardan te'min etmek suretiyle uluhiyyette Allah'a 
e§ ko§mU§ olurlar.. . But \in bu hareketler Allah'a inanmt§ olmalartyla 
tezad te§kil ettigi gibi, Allah'm bir olduguna diir Hak Teala'nm §ehi
detiyle de bagda§mamaktadtr. 

Meleklerin ve ilim sahiplerinin §ehidetine gellnce; bu §ehadet on~ 

larm yalruz Allah'm emirlerine itiat etmeleri, butun l§lerinde yalnu: 
Allah'm nizamma ba§vurmalan ve Allah'tan geldigine inandtklan her 
§eyi §liphe ve munika§aya mahal gormeden kabullenmelerinde ken
dilii gastermektedir. Surede, ilim sahiplerinin hal ve tutumunu tasvir 
eden !yet §oyle · gecmi§ti : ((tlimde derinle§ml§ olanlar : Biz O'na Jnan
dtk. Hepsi Rabb1m1zm katmdandlr; derler.)) Meleklerin ve ilim sahi~ 
lerinin §ehadetleri budur i§te : Tasdik, itiat, tibi ve teslim olmak. 

Allah Teili'nm vahdiniyyetine bizzit Allah'm, meleklerin ve 111m 
sahiplerinin §ehidetinden sonra, O'nun uluhiyyetinin aynlmaz bir 
vasfl olan adileti ayakta tutmak Sifab i(;in de §ehadet ettiler : 

<<Allah adileti ayakta tutarak §ehidet etti ki; gercekten O'ndan 
ba§ka llah yoktllr~ Meiekler ve ilim sahipleri de buna §ehadet ettiler,>l 

tfA.de §eklinden de anla§tlaca~ gibi, bu stfat uluhlyyetin aynlma1 
bir vasf1d1r. Burada, . surenin ba§ tarafmda gecen : ((Allah. Ba§ka ilA.h 
yok. Ancak 0, HayY ve Kayyum'dur.)) A.yet-1 ket;me'sindeki temel huk
mun izA.hi yapllmaktadtr. Bu ise, ·Hayy ve Kayyftm olan Allah'm hu
kumrA.nll~ adiletle kA.im demektir. 

Allah TeA.IA.'run §U kA.lnat ve §U insanlann hayattyla llglli olarak 
takdir ve tedbir buyurdugu her §ey adA.let uzere yapllmaktadtr. Mut
lak adA.letin be§er hayatmda tahakkuk etmesi, insan hareketlerinin; 
mutenasip bir nizA.m icinde ' birbirini tamA.mlayan kilnatm hareketle .. 
rine · uvgun dli§ebilmesi, ancak ve ancak Allah'm be§er hayatl icin 
s~ip, kit.A.bmda beyA.n buyurdu~ nizA.mt tatbik etmekle mumkundur. 
Aksi takdirde insan · hayatl ile kA.inatm akt§l arasmda ne adA.letten, 
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ne dogruluktan, ne insicamdan, ne de LSlahtan eser goriiliir. 0 tak
dirde ancak zuliim, catl§ma, dag1Ima ve mahv olma vardlr. 

I§te bizier goriiyoruz; tarih boyunca hangi devirlerde sadece Al
lah'm kitabiyla hiikmedilmi§Se, ancak o zaman insanhk alemi adaleti 
gorebilmi§ ve tabiati i'tibariyle takatmi ne dereceye kadar ' kullana
bildiyse o nisbette kainatm aki§ma uygun bir istikamete yonelebilmi§
tir. Be§er psikolojisi itaatkar olmaga da miisaittir, isyankar olmaga 
da ... onun, itaatkar ve mllnis olmaga meylettigi goriiliir. insanlarm 
hayatlm, Allah nizam1 di§mda be§er eliyle yap1lmi§ bir nizamla tan
zim etmeye kalkarsamz; bu nizamda be§erin cehaleti, be§erin kusuru 
muhakkak goze carpar. Ayni zamanda ve herhangibir §ekilde mutlaka 
zuliim ve tutars1z1Ik vardlr: Ya fert topluluga zulmetmektedir, yahut 
topluluk ferde ... Ya bir tabaka digerine, yahut digert otekine zulme
der. Ya bir milletin diger millete, yahut bir neslin diger nesle haks1zllk 
ettigini goriirsiiniiz ... Biitiin bu haks1zhklardan, ancak adl-1 ilahi'ye 
sar1lmak suretiyle uzakla§mak miimkiindiir. Biitiin kullann 1Iah'l 0'
dur. Yerde ve gokte hi!; bir §ey O'ndan gizlenemez. 
, «O'ndan ba§ka ilah yoktur. 0, Aziz'dir, Hakim'dir.)) 

ikinci defa olarak Allah Teala tek ayette, uliihiyyettekl vahdeti 
beyan ediyor ve buna izzet'le Hikmet s1fatlanm ekliyor. Kudret ve hlk
met s1fatlarl, adalet s1fatmdan aynlmayan niteliklerdlr. Adalet, her 
§eyin hakkaniyetle yerli yerinde yap1lmas1 demektir kl, bunun tahak
kuku diger s1fatlarm da birle§me.Siyle miimkiindiir. Allah Teall'mn 
s1fatlan hakkmdaki !slami tasavvur ve duygular daiml yap1c1 ve mtls
bettir. Aym §ekilde bizzlt Allah Tella kendi kendini vasfetmi§tlr ki, 
tasavvurlarm en dogru ve en miikemmeli budur. Bu miisbet ve yap1c1 
tasavvur; kalbleri Allah'a ve O'nun irade ve hiikmiine baglad1g1 i~in 
biiyiik bir degeri hA.izdir. Zira bu suretle akide, donuk bir fikir olmaktan 
kurtulup canll, miiessir ve faal bir varhk haline gelmektedir. (Fi Zl
lal'il - Kur'an, II, 239 - 242) 

---oOo---
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21 - Allah'In ayetlerini inkar edenlere ve hakSIZ ye
re peygamberleri oldiirenlere, insanlardan adaleti emre
denleri oldurenlere, i~te onlara, elem verici bir azab1 miij
dele. 

22 - i~te bunlar 0 kimselerdir ki; diinya ve ahirette 
amelleri bo~a gitmi~tir. Ve onlann hie; yanhmcllan da 
y;oktur. 

Bu, Allah'm ehl-i kitab1 zemmetmesl, kotiileme8idir. Zira onlar 
gerek eski peygamberlerin, gerekse yeni peygamberlerin kendilerine 
getirip teblig etpli§ oldugu Allah'm ayetlerini, peygamberlerin hi~bir 
giinahl olmad1g1 halde s1rf kendilerini kii~iik gorerek inkar · etme, ya
lanlama su~unu i§lediler. Hatta Allah'm dinini kendilerlne teblig et
tikleri zaman baZl peygamberleri oldiirdiiler. Ortada peygamberlerln 
onlar1 hakk'a davetinden ba§ka oldurmelerini gerektlrecek bir sebep ve 

. ~u~ olmadtgl halde. · insanlardan adaleti emredenleri oldiirdiiler ki bu 
~ibrin ve inadm en §iddetlisidir. RasUlullah (s.a.) m da buyurdugu 
glbi ((Kiblr, Hakk'1 inkar ve insanlan kii~iik gormedir.)) 

ibn Ebu Hatim diyor ki; bize Ebu Ziibeyr Hasan ibn Ali... Ebu 
libeyde tbn el-Cerrah'dan rivayet etti ki o §oyle demi§tir : Allah'm 
Rasulii, klyAmet giinii insanlardan hangisinin azAb1 daha §lddetlldlr? 
dedim: R~ulullah: ((Bir peygamberi ya da iyiliklerini emreden, kotu
liigii yasaklayam oldiireninki,ll buyurup bu ayeti okudular, devamla: 
((Ey Ebu libeyde, !srailogullan bir giiniin ba§mda bir saatte kirk uc 
peygamberi oldiirdii. i~lerinden yiiz yetmi§ adam ~1ktl ve peygamber
lerl oldllrenlere iyilikleri emir ve kotiiliikleri ilehyetti. Aym giiniin so- . 
nunda hepsi de oldiir:iilmii§lerdi. i§te Allah (c.c.) m bu Ayette zikret
tikleri bunlardtv> buyurdular. 

ibn Ebu Hatim'in, Abdullah ibn Mes'ud'dan rivAyeti ise §Oyledir : 
((Giiniin ba§mda !srailogullari ii~yiiz peygamberi oldiirdii, giiniin so
nunda da bakla pazan kurdular.)) i§te onlann Hak'tan yiiz ~evlrmele
rlne, hakka kar§l biiyiiklenmelerine, Allah diinyada zillet ve a§aglla
ma, Ahirette de yak1c1 azAbla kaf§Ihk verdi ve buyurdu: ((i§te onlara 
elem verici azAbt miijdele. i§te bunlar o kimselerdir ki diinya ve Ahi
rette amelleri bo§a gitmi§tir ve onlarm hi~ yardtmcllan da yoktur.)) 

-p~-:··~~~~~~j~~~~~~hr~,:-;~~~~~~tl(;'' 
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23 - Kendilerine Kitab'tan bir pay verilmi§ olanla
n gormedin mi ki; aralannda hiikiim vermen ic;in Allah'm 
kitAbma c;agrr1hyorlar da, sonra onlardan bir ziimre ar
kasnn c;eviriyor. Onlar temelli yiiz c;evirenlerdendir. 

Z4 - Bu, onlarm : «SaYih giinlerden ba§ka bize, asla 
ate§ dolwnmayacak demeleri yiiziindendir. Ve uydu
rageldikleri §eyler, dinlerinde kendilerini aldatnn§tlr. 

25 - Ya geleceginden §iiphe olmayan bir giinde on
Ian topladlgrm1z ve kendilerine zulmedilmeden herkesin· 
kazandlg1, tastamam odendigi zaman halleri ne olacak? 

Allah "l'eala, ellerinde bull.man Tevrat ve incUlere tutunan yahlldi 
ve hlristiyanlan protesto mahiyetinde «kendilerine kitabtan bir pay 
verilmi§ olarilan gormedin mi ki aralannda hi.ikum vermen i~in Al
lah'm kitabma ~a~nhyorlar da ·sonra onlardan bir zumre arkasm1 ~e
viriyor ... » buyuruyor. TevrA.t ve incil'de de kendiledne emredilen, Al
lah'a itA.at konusunda Muhammed (s~a.) e tabi olarak onun hakemli
gini kabule ~a~nldtklannda, kendi kitaplanndan da yi.iz~evirerek bu
nu kabule yana§mtyorlar. i§te bu, onlan kotillemenin en son derecesi 
ve onlarm inat~1hklannm ve Zltla§malanmn bir ifadesidir. Sonra Allah 
Teala §oyle buyuruyor : «Bu, onlann : Sayll1 gi.inlerden ba§ka bize, as
Ia ate§ dokunmayacak, demeleri yi.izi.indendir.» Onlan Hakk'a muha
letete si.iri.ikleyip buna cesaret · ettiren husU.s, onlann Allah' a kar§l yap
mt§ olduklan §U iddialancb.r : «Diinyadaki h~r bin ytla bir gi.in olmak · 
i.izere cehennem'de sadece yedi gi.in azA.b gorecegiZ.>> Bunun tetsiri Ba
kara suresinde ge~mi§ti. 

Allah TeA.la devamla §oyle buyurur : . 
«Onlann uydurageldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini aldatml§

tlr.» Allah'm herhangi bir A.yeti olmakstzm kendi kendilerine uydurduk
lan cehennem ate§inin ancak .sayth gi.inlerde kendilerini yakaca~ sat
satast onlan battl dinlerinde btrakmt§tlr. Halbuki CenA.b-1 Hak onlan 
tehdidle §oyle devam edlyor : «Y~ geleceginden §iiphe olmayan bir gun
de onlaq topladtgtmtzda .. . halleri nc olacak?>> Allah'a ittira ettikten, 
peygamberleri yalanlaytp onlan ve kendi l~lerinde olup da iyili~i em
redip kotiiliiltten sakmdtran alimleri oldurdukten sonra hall~ri nas1l 
olacak? Allah bunlarm hepsini onlardan soracak, hesaba ~ekecek ve 
kar§thgmt verecektir. Bunun l~in de Allah : uVarhgmda ve gelecegin· 
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de asl§. §iiphe olmayan bir giinde, onlar1 toplad1g1m1z ve kendilerine 
zulmedilmeden herkesin kazand1g,., tastamA.m Odendigi zaman halleri 
ne olacak?>> buyunnu§tur. 

26 - De ki : Ey mulkun sahibi olan Allah'1m; Sen, 
miilkii diledigine verirsin. Sen mulku dilediginin elinden 
ahrsm. Sen diledigini aziz edersin, sen diledigini zelil eder
sin. Hay1r, yalmz Senin elindedir. Sen; hi~ ~uphe yok ki, · 
her ~eye Kadirsin. , 

27 - Geceyi gunduze ge~irir, glinduzu geceye ge~i
nrsin. Oliiden diriyi ~lkanr, diriden oliiyii ~lkarrrs1n. Dile
digm kimseye hesAbs1z nzlk verirsin. 

Allah TeA.lA. buyuruyor ki : 

Ey Muhammed, Rabbm1 ta'zim ederek; O'na tevekkiil ederek, O'na 
tiikrederek, i§lerini O'na havA.le ederek de ki: <<Ey miilktin sahib! olan 
Allah'lm, (Biitiin miilk Senindir.) Sen miilkii dilediglne verirsin. Sen 
miilkii dilediginin elinden allrsm. Sen diledlgini Aziz edersin, diledigi
ni zelil edersin.>> Veren Sensin, vermeyen, alan da Sen, diledigi olan, 

· dilemedigi olmayan da Sen'sin. Bu A.yette RasUlullah (s.a.) ve iimme
tinin Allah'm nimetlerine §iikretmeleri gerektigine i~ret ve tenbihte 
bulunulmaktac:hr. Zlra Ailah TeA.lA peygamberligi tsrA.ilogullarmdan 
alml§ ve Mekkeli, Kuren kabilesinden iimmi bir arap ve gene!de pey
gamberlerin .sOnuncusu, biittin · ins ve cinne Allah'm el~isi olan Mu
hammed (s.a.) e vermi§. O'nda kendinden onceki biittin peygamber
lerin giizellikleri toplanffil§, Allah'm §eriAtrm, ge~mi§ ve gelecek gayb1, 
A.hiret ge~eklerini bilme, doguda batlda biitiin diinyaya iimmetini yay
.ma, gecelerin giinleri kovaladltl siirece ta klyA.mete kadar dinini di
ger biitiin din ve §erlatlardan iistiin kllina gibi, diger hi~bir peygam
bere vermedigi ozellikleri Ona venni§tir. Bnun i~in Allah TeAll: 

«De ki ey mi.ilkiin sahibi oian Allah'1m ... >> (Yarat1klanna tasar
ruf sahibi olan Sen'sin.) buyuruyor. 
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((Ve dediler ki: Bunun icin Allah Teala: <<Bu Kur'an iki §ehrin 
birinden bir buyuk adama indirilmeli degil miydi?)) (Zuhruf, 31) bu
yurarak kendi i§leri hakkmda akll yili'utmeye kalkanlar1 reddediyor 
ve: 

((Yoksa Rabbmm rahmetini onlar m1 payla§tmyorlar?>> (Zuhruf, 
32) buyuruyor. Biz yaratiklanm1z hakklnda diledigimiz gibi tasarruf
ta bulunuruz. Buna mft.ni' olacak bir §ey asia olamaz. Bu i§lerimizde 
hikmet ve huccet sahibiy_izdir. Aym §ekilde peygamberligi de diledi
gimize veririz, diyor. Nitekim bu konuda bir ba§ka ayette §Oyle buyurur: 

<<Allah risaleti nereye verecegini en iyi bilendir.)) (En'Am, 124) 
<<Bak nas1l onlan birbirlerine iistun klldlk.)) (isrft., 21) 
HA.f1z ibn Asakir, Halite Me'~un devrine dair tarih'inde ish!k .ibn ·. 

Ahmed'in hal tercumesinde rivayet ediyor ki : HaUfe Me'mun Rum 
Ulkesinde bir sarayda Himyer diliyle yaz1lrm§ bir mektup gormu§. Mek- · 
tup arap~aya cevirilmi§, icinde §unlar yaz1hyffil§ : 

<<A'llah'm ad1yla ba§lanm. Gece ve gunduz· degi§tiginde, felekte yll- · 
d1zlar semas1 dondugunde hukumranhk, saltanat1 sona eren bir kral-. 
dan bir ba§kasma intikal eder. Ar§ sahibinin hiikumrft.nhg1 ise devam-
hdir .. Ne sona erer, ne de ona bir ortak vard1r.» · · 

Allah Teft.la : 
<<Geceyi gunduze gecirir, giinduzu geceye gecirirsin .. . , buyuru

yor. Birisinin uzunlugundan alir, dige:rinin k1sahgma eklersin. Boy
Ieee miisavi olurlar. Sonra birinden ahr oburiine verirsin denklik bo
zulur, sonia tekrft.r miisft.vi olurlar. Bahar, yaz, giiz ve kl§ mevsimlerin
de bu ooylece devft.m eder gider. 

<<Oluden diriyi Clkanr, diriden oluyii Clkanrsm.» Taneyi ekinden, 
ekini ta,neden, hurmayt tohumdan, tohumu hurmadan, mu'minr kft.fir- ·. 
den, kft.firi mu'minden, tavugu yumurtadan, yumurtayt tavuktan Cl
ka,rlrsm. <<Diledigin kimseye hesabs1z nZ1k verirsin.>) Diledigine saya
mayaca~. saymaya gucuriiin yetemeyecegi ~adar mal verirsin. Diger
lerininkini de hikmetinin, iradenin, dilediginin ve adaletinin gerektir
digi §ekilde k1sarsm. 

Taberani diyor . ki, blze Muhammed ibn· Zekerlyya, RasUlullah 
. (s:a.) m §Oyle buyurdugunu rivA.yet etti: ((Kendisiyle duft. edildiginde 
Allah'm icabet ettigi ism-1 A'zA.m'1 Al-i imrft.n suresindeki 26. A.yet-1 
kerime'sindedir.n 

tzAHI----

Ebu'l-Abbas der ki : Hesft.b lafz1 Kur'an'da uc §ekilde gelmi§tir. Bi
risi, yorulmak anlammad1r ki, <<Allah TeA.lA diledigine hesft.bs1z nz1k 
verir" buyururken bu anlam1 kasdetmi§tir. ikincisi, sayt anlammad1r 
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ki, Allah Teall, «Sabredenlere ecirleri heslps1z verllecektir)) buyurur
ken bunu kasdetmi§tir. 'O~iinciisu, isteme anlammadu ki, Allah Telll 
<<hesAbslz olarak tut>> buyururken bunu kasdetmi§tlr. (ismlil Hakkl 
Bursevi, Rllh el-Beyan, I, 316) · 

. 
tlahi Harika ·: Gece ve Gunduz 

«Geceyi giindiize, giindiizu g~ceye girdirir.)) Buradaki ( rJ!.ly.. ) 
kelimesi, aslmda i~i~e sokmak ve girdirmektir. Ancak bu ifade gundu
ziin zamanmm gecenin i~inde art1p eksilntesi i~in kullamlml§tlr. Bu 
durum, bir~ok Ulkede dogU§ ve batl§larm farkhh~ sonucu meydana 
~lkar. Bu liuslls, Abdullah lbn Abbas, Hasan ve Mucahid'd·:m rivayet 
edilmi§tir. Ekvator bOlgesinde gece ile giindiiziin s\irekli e§it olmas1 
buna aykm degildir. <;Unku diinyamn ~ogunluk klsmmda artma ve 
eksilmenin bulunmas1 yeterlidir. Cubban der ki : Gecenin gunduze, . 
gundilzun geceye girdirilmesinden maksad; her birinin digerinden on
ce lead edilmesidir. Birinci gorii§ lafza daha yakmdlr. Her iki takdirde · 
de gece ve giindiizden ortaya .~lkan huslls, soziin zahirinden herkesin 
anlad1g1 gece ve gundiizd\ir. :Bunun otesinde Ai-iflerin. bildigi selh gun
leri ile bilgin filozoflann · dil§iindukleri «§en'i ila~» gililleri bulunmak-

. tadlr. Bu konunun izlhi ktsaca §oyledir : 1Ilhiyy11n toplulugunun-an
latti~na gore; gun, ylld1zlar feleginin devrelerinden bir devirden ibl
rettir. (.:.) Halkm yamnda bilinen bir giin ise, gune§in dogu§undan 
tekrlr dogu§una veya batl§mdan tekrar batl§ma veya zeva.l noktasm
dan tekrar zevll noktasma gelmesinden 1blrettir. Ya da bu ikisi ara-

. smdaki zamand1r. Netice i'tiblriyle bu 360 gundur. Bir gilnun boylam1 
360 derecedir. <;iinku bu sure i~inde butilnuyle felek -zahir olur ve her . 
taraf1 hareket kaplar. l§te cismlni giin bu giindur. Rllhlni gune gelin
ce; bundan aklllar bilgilerini, basiretler mil§lhedelerini, rllhlar s1rlanm 
ahrlar. Tlpkl bu gunlerden birinde bedeni cisimlerin gtdalanm alma
Ian, buyuyup geU§meleri, sagbk11 veya hastahkh olmalari, olmeleri 
veya yapmalan gibi. Zlhirl ~hklmma gore; fall ·kuvvetten ki.illi nefse . 
yayllan Alemde gunler yedidir. Pazartesiyle ba§lar, pazara kadar gelir. 
Bu giinlerin bir de rllhani gunleri vardlr ki; onun da ruhlarda ve akll
larda hilkiimleri mevcllddur. Rllhlni giinler gaklerin ve yerin uzerine 
dayand1g1 hakk1 bilen gil~ten yaylllr. Ve bu felek -illhi soz olup, ara§-
tirma felegi bu yedi dlire ilzerinde doner. ( .. .") · · 

Araplar ve, acemler, blrbiri iizerine ge~irilen gece ile gundiizden 
hangisinin esAs oldugu konusunda ihtUAf etmi§lerdir. Acemler giin
diizii geceden one ahrlar. Onlann zamam giine§ zamamdu. Binlena
leyh onlarda cumartesi gecesi; ertesi gun pazar olan gecedir. Yani cu
martesi giinuniin ak§amidir. Diger giinler de bOyle. Araplar ise geceyi 
gundiizden one ahrlar ve onlann zamam kameri, aym zamamd1r. Bi-
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nAenaleyh onlarda cuma gecesi; ertesi gun cuma olan ak§amdir. Arap
lar bilgiye acemlerden daha yakmdirlar. Qiinku selh gunleri onlan 
bu gorii§lerinde te'yid eder. Fakat onlar hiik:rpu ve hikmeti bilmemi§
ler, geceyi ba§ka bir gune nisbet etmi§lerdir . . Tlpki gune§ takvimi men-

. sublahnm yaptigl gibi. Qiinku araplann ~ogunlugu . birbiri uzerine 
ge~irilen gunlerden ba§kasm1 bilmezler. Bu devletin sahibi, bilginle
rin ve peygamberlerin vArisi olan Arifler ise; bu gunlerin otesinde selh 
gunleri ve §e'ni ilAct gunleri bulundugunu bilirler. MAdem ki gunler bir 
§eydir ve onlara gore her §eyin zAhiri, bAtm1, goriileni, goriilmeyeni, 
ruhu, cismi, miilkii, melekutu, latifi ve kesifi vardu. Bi~Aenaleyh onlar, 
bAtm ve zAhir kar§Ihgmda gece ve giindiiz derler. Gunler yedidir. Her 
giinun aym cinsten bir giinduzu, bir de gecesi vard1r. Gunduz o gece
nin golgesidir. ( ... ) (AIU.Si, Ruh el-MeAni, III, 115- 116) 

Takiyye 

AIU.Si takiyye konusunda da §6yle d.lyor: 
·Bu Ayet-i kerime, takiyyenin me§ruiyyetine delildir. Takiyye; nefsi 

ve nAmU.Su veya miilku dii§manlann §errinden korumak diye ta'rif 
ediltni§tir. Dii§man iki kls1md1r. Bir klsm1 dii§manhgl din ihtirasma 
dayah oland1r ki klfirle, miisluman gibi. ikinciSi ise dii§manhgl mal, 
eglence, miilk ve iktidAr gibi dunyevi maksadlai'a dayanan dii§manhk
tlr. Bu sebeple takiyye de iki kls1m olmU§tur. Birinci k1smm §er'i huk
mu §Udur: MuhAliflerin saldms1 nedeniyle dinini a~tlk~a 11An etmesi 
miimkun olmayan bir y~rde bulunan mii'minin; dinini a~1k~a icrA ede
bilecegi bir yere hicret etmesi vAcibdir. Ve mu'minin zaytf dii§me ma'
zeretine dayanarak o yerde · kahp, dinini gizlice icrA etmesi asiA cllz de
gildir. Qiinku Allah'm arz1 geni§tir. Ancak "~tocukluk, Aile, korluk, mah
pusluk veya oldilrulme tehlikesiyle kar§l kai'§lya bulunma gibi me§ru' 
bir ozur nedeniyle hicret terkedilebilir. Qocuklann, babalann, annele
rin olduriilmesi de genellikle korkutulmak l~in kullamlan bir davram§ 
olmas1 hasebiyle bu ·hukme dA.hildir. Oldurme; ister boyun vurma ne 
olsun, ister az1k kesmekle olsun, ister benzeri §ekilde olsun farks1zd1r. 
l§te bu gibi kimselerln muhAliflerle birlikte kalmas1 · cA.iz olur . . Ancak 
zaruret miktannca onlara uymasma miisA.ade edilir. Fakat onlarm ara
smdan ka~mak ve ~1kmak l~in ~e§itli taktiklere ba§-vurmasl da gerekir. 
Eger korkutma; menfaatl yltirme veya eziyyete du~r olma glbi ta- · 

· hammiilu mumkun olan cinsten lse, az1k vermemek ve oldurmeyecek 
§ekilde dovmek gibi o zaman mii'mininin onlara muvAfakati cliz ol
maz. ~Ayet cA.iz olursa bu, bir ruhsattlr, kendi gorii§iinu a~1klamas1 ise . 
azimettir,. Eger bu ugurda nefsini helAk ederse, kesinlikle. §ehid olur. 
Dii§manlara muvAfakat etmenin ruhsat oldugunun delili Hz. Ha,c;an'-

- dan nakledilen §U olayd1r: Yalanc1 Miiseylime, RasUlullah'm ashlbm-
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dan iki ki§iyi tuttu ve birine Muhammed'in Allah'm Rasulii olduguna 
§ehadet getirir misin? diye sordu: 0 da, evet dedi. Miiseylime; benim 
Allah'm Rasulii olduguma §ehAdet getirir misin? dedi. 0, evet kar§l
hgml verdi. Sonra diger!ni ~at~rru ve ona Muhammed'in Allah'm Ra- · 
slllii olduguna §ehadet eder misin? dedi. Sonra Miiseylime, benim Al
lah'm Raslllii olquguma §ehadet eder misin? deyince o, ben sa~nni de
di. u~ kez tekrA.rladl, her seferinde o, ~n sagmm dlye cevab verdi. 
Bunun iizerine Miiseylime ontin boynunu vurdu. Durum Hz. Peygam
bere bildirilince buyurdu ki : Oldiiriilen ki§i dotruluk ve samimiyyeti 
iizere devam etmi§ ve kendl faztletlni elde etmiljtit. Binlenaleyh fize
rine sorumluluk yoktur. iklnci kt.slfia gelince, bllginler hlcretln vlclb 

~ olup olmad1g1 konusunda ihtilA.f etmiljlerdir. BaZllan derler ki; ((ken-. 
dinizi ellerinizle tehlikeye atmayuuz.)) lyetl geretince hicret vA.cibdir. 
Mah kaybetmenin yasaklanmas1ru da buna delil gasterlrler. Bir top
luluk i,se hicret gerekmez, dediler. <;iinkii oradan hlcret, dfinyevi men
faatlardan bir menfaat i~indir. Dfinye~ mentaatlardan birlni terke
dene ise dininde eksiklik btrakml§tll', denemez. Cfinkii ·din birliti var
dtr. Gii~lii dii§mam ise mi.i'mln olmas1 nedenlyle ona saldlrmamakta
dtr. BaZilan ·da derler ki; ger~ekte bu durumda eter kendinin, yakmla
nrun mahvolmasmdan veya aJJln derecede ~itylenmekten korkarsa, 
hlcret gerekebilir. Ancak · bu bir .ibldet ve Allah'a yakla§ma detildlr 
_ki neticede sevab kazanasm. <;unkii hlcretin vlclb oluounun nedenl, 
salt o hicret eden ki§inin diinyevi menfaat1d1r. Yoksa dini derecesinin 
1zhar1 degildir ki, ona sevab lsabet etsin. Hem, her vlcibin neticesinde 
sevab dogmaz. ZirA. ger~ekte her vacib ibldet olmayabilir. · HattA. v~
ciblerden bir ~ogunun neticeslnde sevlb tetetUib etmez. Fazla actkmca 
yemek gibi. Hastahk halinde bilinen veya tahmtn edilen zararlardan 
ka~mmak gibi. S1hhat halinde zehlr i~memek gibi. Bu hlcret de ayru 
kabildendir. Allah ve Rasulfine yap1lan hlcret §eklinde detlldlr ki, ne-

. ticede ahiret sevA.b1ru ve·lutfunu gerektirsin. Bir topluluk da, klfirleri' 
f~1klan, zalimferi idare ·etmeyi, onlara yavaJJ konuljmayt, yiizlerine te
bessi.im etmeyi, birlikte rahat etmeyl, kendilerinin eziyyetini engelle
mek, dillerini kesmek ve onlardan nA.mllsunu korumak i~in bir taklm 
lhsAnlar. vrmeyi taklyye saymt§lardlr ve bunun yasaklanan dostlukla 
alakas1 olmad1~m, aksine siinnet ve me§rtl' bir duruin oldutunu bll
dirmi§lerdir. Nitekim Deylemi, Hz. Peygamber'den nakleder ki; o §Oyle 
buyurmu§tur : ((Allah TeA.IA. bana insanlan ldlre etmemi emretti. TIP
kl far2tlan ikAme etmeyi emtettigi glbi.)) Bir · b&.§ka rlvA.yette ise; ((ben 
lnsanlan idare etmek i~in gonderildim.>> buyurur. tbn Ebu Diinya'mn 
rivAyetlne gore peygamber: ((!mandan sonra aklm baJji, lnsanlan ldare 
etmektir.)) buyurmu§tur. ( ... ) Ancak bu idArecilik dinl ~ityleyecek, k().; 
tiili.igi.i lrtikA.b edecek, kotii zanlar beslettirecek dereceye varmamall~ 
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drr. Bu ger~egin otesinde insanlardan farkh iki grubun gorii§leri bu
lunmaktachr. Bu gruplar Hariciler ve §ia'chr. Hariciler derler ki; takiyye 
hi~bir §ekilde caiz degildir. Mall, nefsi ·ve na:miisu dine kar§Ihk koru
mak ve gozetmek asla caiz degildir. Onlanri bu konuda pek §iddetli ta
virian vard1r. Mesela onlardan bir ki§i; namaz k1larken, hlrs1z veya 
gas1p gelip degerli olan mallanm ~alsa veya gasbetse, o ki§i namazm1 
bozmaz. Aksine namaz1 bozmak haramd1r. Bu s~bepte hariciler pey, 
gamberin ashab1 olan Biireyde el-Eslemi'yi namazmda atim ka~maktan 
korudugu i~in ta'netmi§lerdir. §iiphesiz ki; bu mezhep a§Iri bir tefrit'e 
ka~mi§tir. §ia'ya gelince; onlarm bu !tonudaki gorii§leri ~ok sarsaktir. 
Baz1lan derler ki; zaruret halinde biitiin sozlerde takiyye caizdir. Ve 
bazan lutuf ve ara bulmak · i~in takiyye yaparak dovmenin vacib oldu
gunu savunurlar. Ancak mii'mini oldiirmek gibi fiillerde takiyyeyi caiz 
saymazlar. Keza kesin bilerek veya gii~lii zanna dayanarak bunun dinde 
resad ~1karma olabilecegi nedeniyle caiz gormezler. Miifid'in ifadesine 
gore; baz1 hallerde takiyye vacibtir. BaZI hallerde takiyye yapmak ter
ketmekten afdald1r. Bazan da terketmek yapmaktan afdald1r. Ebu Ca'
fer -et-Tusi der ki : Rivayetlerin zahirine gore; candan endi§e edildi_gi 
takdirde takiyye vacibdir. Ba§kasi da der ki; mala kar§I endi§e sozkonu
su olursa takiyye vacibdir. Namiisu korumak i~in ise mU.stehabd1r: Oy
leki ehl-i siinnet'le bulu§tuklan zaman, namazlannda, oru~lax:mda ve 
diger dini ibadetlerinde onlara uyarak siinni gibi davramrlar. Hatta baZI 
ehl-i beyt imamlarmdan rivayet edilir ki; bir siinninin arkasmda ta
kiyye olarak namaz kilmak, bir peygamberin arkasmda namaz k1lmak 
gibidir. Ancak takiyye i~in kllman namaZin kaza. edilip edilmeyecegi 
konusunda ihtilathdirlar. Keza oru~ bozmanm helal olmadigi yerler
de, takiyye i~in oru~ bozan ki§lnin orucu kaza edip etmeyecegi konu
sunda da ihtilat vard1r. §ii mezhebini ta'netmekten korumak i~in bir 
siinniye kar§I takiyyenin afdaliyyeti konusunda da ihtilaf vard1r. An
cak §i~'mn ~ogunlugu bunun afdal oldugu hususunda fetva vermi§
lerdir. Hatta onlardan bir kiSrm; en kii~iik bir endi§e veya arzunun 
ger~ekle§mesi mtikabilinde kiifrii izhar etme'nin caiz, hatta vacib oldu
gunu soylemi§lerdir. §iiphesiz ki bu da bir ifrath durumdur. Onlar 
ehl-i siinnet'e uygun olarak imam~anmn yaptlklan davram§lann ~o
gunu -ki §ia mezhebi geregince bunlann reddedilmesi gerekir- takiy
yeye hamletmi§lerdir ve takiyyeyi ana ilke olarak kabul edip, dinlerini 
bunun iizerine kurmu§larchr. Bu giin §ia'nm arasmda yaygm olan 
inan~ budur. Oyle ki onlar\ hulefa-1 ra§idin'in halifeliklerini batll say.;. 
mak gayesiyle gorii§lerini peygambere bile nisbet etmi§lerdir. 

· Halbuki onlarm kitablannda mii'minlerin emiri Hz. Ali (k.v.) nin 
ve onun c;ocuklanmn takiyye yaptlklarmi reddeden esaslar vard1r. Hat
ta Hz. Ali'nin ve ailesinin iistiitlliigiinii reddeden gorii§ler de vard1r. 
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Nitekim ~ia'ya gore Allah'm kitabmdan sonra en sahih kitaplardan 
birisi olan Nehc'Ul-Belaga kitabmda Hz. Ali (k.v.) §oyle der: imamm 
alameti; faydana veya zaranna olan yerde dogrulugu, · yalana tercih 
etmendir. Nerede Hz. Ali'nin gorii§ii, nerede; 11Allah katmda sizin en iis
tununuz, en t;Ok mftttaki olammzchrll ayetini en t;Ok takiyye yapam
mzdlr, diye tefsir eden goru§? (Alusi, Ruh el-Meani, III, 121 - 123) . 
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28 - Mu'minleri b1ralnp da kal'irleri dost edinmesin
ler. Kim boyle yaparsa; Allah ile dostlugu kalmaz. Ancak 
onlardan sak1nman1z mustesmldlr. Allah, size kendisin
den korkmaniZI emrediyor. Donu~ Allah'adrr. 

Kafirleri Dost Edinmek 

Allah Teala mii'minlerin kafirleri sevmelerini, mii'minleri b1rak1p 
da kafirleri dost edinmelerini yasakllyor. Boyle yapanlan tehdid sa~e
dinde : 11Kim bOyle yaparsa Allah ile dostlugu kalmaz» buyuruyor. Bu 
konuda Alhih'm yasaklad1gzm yapanlann Allah ile hi~bir ilgisi kalmaz. 
~u ayetlerde de buna i§aret vard1r :· 

<<Ey iman edenler, mu'minleri b1raklp da kafirleri dost edinmeyin. 
Allah'm aleyhinize apa~zk bir ferm!fl vermesini mi istersiniz?11 (Nisa, 
144) 

<<Ey iman edenler, yahudi ve hiristiyanlan dost edinmeyin. Onlar 
birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kfm onlan dost edinirse, o da on
lardandlr.» (Maide, 51) 

((Ey iman edenler, Benim de dii§mamm, sizin de dii§mammz olan
lan dost edinmeyin. Onlar size gelen ger~egi inkar etmi§ken, onlara 
sevgi gasteriyorsunuz. Halbuki onlar, Rabb1mz ola.n Allah' a inand1g1-' 
mzdan dolayz sizi ve peygamberi yurdundan ~lkanyorlaT. Eger siz, Be
nim yolumda sava§mak ve ho§nudlugumu kazanmak i~in ~Ikmi§Samz, 
onlara nas1l sevgi gosterirsiniz? Ben sizin gizlediginizi de, at;Iga vur-

. dugunuzu da bilirim. it;inizden kim bunu yaparsa §iiphesiz ki, dogru 
yoldan sapml§ olur.» (Miimtehine, 1) · 

Cenab-1 Allah mu'minlerin, muhacir, ansar ve arablardan iman 
edenlere dostluklanm zikrettikten sonra : 
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((Kiifredenler ise birbirinin dostudurlar. Eger siz bunu yapmaz
samz yeryiiziinde bir Iitne ve biiyiik bir fesad olur.>> (Enfal, 73) buyu
ruy . . 

ccAncak onlardan sakmmamz · miistesnadlr.>> Baz1 yerlerde ve va
kitlerde onlarm kotiiliigiinden korkanlarm, niyyet ve i~iyle degil de 
dliJ goriinii§iiyle onlardan sakmma haklan vardtr. Nitekim BuhAri Ebu 
Derda'nm: ((Biz bazllartmn yiiziine giilerdik. Halbuki kalbimiz onlara 
la'net okurdu.>> dedigini nakleder. 

Sevri diyor ki : ibn Abbas §oyle dedi : <<Takva amel ile degil ancak 
dil iledir.» Ebu'l-Aliye, Ebu'§-~a'sa, Dahhak, Rebi' ibn Enes de aym 
§eyi sayler. Onlarm bu sozlerini CenA.b-1 Hakk'm: 

<<Kalbi imlnla dolu oldugu halde zorlananlarm dt§mda her kim, 
imlmndan sonra Allah'l tammay1p kiifre gogiis a~arsa ... » (Nahl, 106) 
A.yeti de desteklemektedir. 

Buhlri, Hasan'dan naklediyor: Sakmma ktylmete kadar (devam 
edecek) tir. ((Allah size kendisinden (musibetlerinden, ya da kendisine 
muhA.lefet etmekten ve dii§manlanna dostluk, dostlanna da dii§manhk 
edenlere azab vermesinden) korkmamzt emrediyor.>> 

((DOnii§ Allah'adtr.>> Doniip dola§lp gidilecek O'dur. Herkese arne
linin kar§Ihgtm verecektir. 

ibn Ebu HA.tim diyor ki; bize babam ... Amr ibn Meymun'dan nak
letti ki o ljoyle demi§. Aramtzda Mulz ibn Cebel ayaga kalktl ve : Ey 
Evd ~ullan ben size, Allah RasUliiniin el~isiyim. Biliyorsunuz ki, dO
niiljiiniiz cennete veya cehenneme olacaktu. 

---tzAHI----

DOrdiincii ·mes'ele : iyi bil ki; takiyyenin bir ~ok hiikmii vard1r. Biz 
bunlardari bir klsmilll zikredecegiz : 

. Birinci hiikiim: Takiyye ancak §U durumda miimkiin olur: Ki§i kiif
flr arasmda bulunur ve onlann camna ktymalarmdan korkar, mahm 
heder etmelerinden endi§e eder ve bu sebeple diliyle onlan idlre eder. 
Bu da ancak dii§manhgm dllle gasterilmemesi §artma baghdtr. Sadece 
dostluk ve arkada§llk vehmi veren sazler soylenmekle yetinilir. Ne var 
ki, bu sazleri saylerken i~inden aksini dii§iinmesi ve soylediklerinin hi~
blrisini kabullenmemesi gereldr. Bu takdirde takiyyenin etkisi zlhir
dedlr. GOniillere te'siri yoktur. 

tkinci hiikiim : Eger ki§i takiyyenin ca.tz oldugu yerlerde imlmm 
ve hakiklti a~tklar~a bu daha da afdal olur. Bunun delili Miiseylime 
vak'astyla zikrettJ!imiz §eylerdlr. 

"O~iincii hiikiim : Takiyye ancak dii§manllk ve dostlugun izhlrtyla 
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ilgili konuda caiz olur. Dinin izhanyla ilgili noktalarda da caiz olabilir. 
Ancak oldurme, zina, mal gasbetme, yalan §ehadet etme, su~uz kadm
lara iftira atma, kafirlerin mtisltimanlarm gizli noktalarmdan haber-. 
dar olmalanm saglama 'gibi ba§kasma zaran dokunan konularda ke
sinlikle caiz degildir. 

Dordtincu hukum: .Ayetin zahii:i gosteriyor ki; takiyye ancak galib 
bulunan kafirler arasmda caiz olmu§tur. Sadece f}afii merhum mtis
lumanlar arasmda i§ler kan§Irsa, mtislumanlarla mti§rikleri ayirdet
mek mumkun olmazsa, nefsi korumak i~;in takiyyenin helal olacag1 
kanaatindedir. 

Be§inci hukum : Takiyye nefsi korumak i~;in caizdir. Ancak mall 
korumak i~;in caiz olup olmadlg1 konusu tartl§malldir. Fakat bu ko
nuda da cevaz verilebilir. Qtinku RasUlullah (s.a.) <<Mtislumamn mall-

. nm mahremiyyeti, kammn mahremiyyeti gibidir.,, buyurmu§tur. Ve 
ayr1ca <<mall ugrunda oldurtilen §ehiddirll buyurmu§tur. Kald1 ki, mala 
ihtiya~; fazlad1r. Keza hile He su satllacak olursa, abdestin fazileti sak1t 
olur ve mallm harcamamak i~;in teyemmum edilmesi caiz olur. Oy
leyse burada neden caiz olmaz. Allah en iyisini bilendir . 

. Altmc1 hukum : Mucahid der ki; bu huktim islam'm ilk gunlerin
de sabit idi. Qunku mu'minler gu~uzdtiler. Ancak islam devleti kurul
duktan sonra caiz degildir. Avfi ise Hasan'dan rivayet eder ki takiyye 
k1yamet gunune kadar mu'minler i~;in caizdir. Bu soz daha evladu. 
Qtinku imkan elverdiginde insanm kendinden zaran def'etmesi vA
cibdir.ll (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, VIII, 13) 

tJ~t)NCt) CiLDtN SONU 


